
Pytanie 2.

Punkt 4. Wymagania dotyczące parametrów technicznych dla przedmiotu
zamówienia

16. Monitoring

Uprzejmie prosimy o uzasadnienie wymogu jednoczesnego montażu aż 4 dysków
twardych, podczas gdy wymóg przechowywania materiału wideo z minimum 14 dni

osiągalny jest przy zastosowaniu rejestratora obsługującego pracę 2 dysków
twardych.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rejestratora monitoringu wizyjnego

umożliwiającego jednoczesne zamontowanie minimum 2 dysków twardych?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 1.

Punkt 4. Wymagania dotyczące  parametrów technicznych dla przedmiotu
zamówienia

16. Monitoring

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dysków HDD, które będą zainstalowane
w amortyzowanych kieszeniach?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców z dnia 09.06.2016 r.,

Zamawiający przedstawia swoje stanowisko :

Dotyczy : przetargu sektorowego NE/EZP- III/1/2016 na zakup i dostawę
2 fabrycznie nowych ekologicznych, jednoczłonowych, niskopodlogowych autobusów
miejskich klasy MAXI

Włocławek, dnia 14.06.2016 r.••Jliejsloe Przedsiębiorstwo Komunikacyjni?
Spółka z o.o. we Włoc^awku

ui. Rysia 3, 87- 800 Włocławe
nr centr. O54 236 - 42 - 8

fax 054 236 - 95 - 94
Prezes Zarz^du 054 230 - 93 - 0C



V

^ARZĄDU    DS.

ejSiasiak   fmgr ikż Pc^Ćf
V.>—

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4.

Zamawiający wymaga dostawy komputera pokładowego Asterbc lub KPP-2
z jednoczesnym spełnieniem wszystkich funkcjonalności oraz parametrów
technicznych opisanych w pkt. 16.

Zamawiający określił typ komputera pokładowego jako Asterix lub KPP-2. Czy
dostawca może wyposażyć pojazdy w najnowsze wykonanie komputera
pokładowego KPP-2 pod względem funkcjonalności i wyglądu w pełni
zgodne z posiadanymi przez Zamawiającego KPP-2 ? Dostawca posiada
możliwość wyposażenia autobusów zarówno w KPP-2 w wersji posiadanej przez
Zamawiającego jak i w wersji rozszerzonej oczywiście zgodne co do obsługi i danych
z poprzednią ( wszystkie wersje są cały czas e ciągłej produkcji - całkowicie nowe
z pełną gwarancją producenta ).

Pytanie 4.

Zgodnie z opisem w punkcie - III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Punkt 4.  Wymagania  dotyczące  parametrów technicznych dla  przedmiotu
zamówienia:

16. komputer pokładowy: Asterix lub KPP- 2

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3.

Zamawiający dopuszcza wyświetlacz ciekłokrystaliczny o przekątnej nie więcej
niż 10.1"

Pytanie a.

Punkt 4. Wymagania dotyczące parametrów technicznych dla przedmiotu
zamówienia

ló.Monitoring:

Zamawiający w zapisie o treści „ wyświetlacz LCD: Ciekłokrystaliczny kolorowy
wyświetlacz LCD, typu TFT o przekątnej 8" dopuści większy wyświetlacz
ciekłokrystaliczny o przekątnej 10.1"?


