Poznań, dnia 7 października 2021 r.

Postępowanie nr AN/ZP/64/21

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory" Pakiet 2.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonuje
modyfikacji części II SWZ, Pakiet 2 pozycja 2. Zestaw czujników i sprzętu pomiarowego, rejestratory
pokładowe, systemy przewodowe i bezprzewodowe akwizycji, rejestracji i retransmisji danych – 1
zestaw.
Zakres zestawu zostaję zwiększony po dwie pozycje:
G. Kamera A - 1 szt.
 rozdzielczość matrycy przynajmniej 23 Mpix
 rozdzielczość filmów przynajmniej: 5K przy 30 klatkach na sekundę, 4K przy 60 klatkach na
sekundę, FullHD przy 240 klatkach na sekundę
 kąt widzenia przynajmniej 130°
 rozdzielczość zdjęć przynajmniej 20 Mpix
 format video MP4
 dźwięk przynajmniej pięciu wbudowanych mikrofonów
 przynajmniej jeden wbudowany głośnik
 łączność przynajmniej: WiFi, Bluetooth i USB
 przynajmniej jedno złącze USB Typ-C
 czytnik kart pamięci microSD
 wodoszczelność przynajmniej do 10 m
 wyposażona w przynajmniej poniższe czujniki: akcelerometr, żyroskop, GPS
 akumulator przynajmniej 1700mAh
 przynajmniej poniższe funkcje (wszystkie):
 filmy poklatkowe (Timelapse)
 nagrywanie w pętli
 wymienna bateria
 slow motion przynajmniej 8x
 sterowanie głosem
 live-streaming
 fast charge
 HDR
 LiveBurst
 poziomowanie horyzontu
 Waga nie przekraczająca 160 g
H. Kamera B – 1 szt.
 rozdzielczość matrycy przynajmniej: 15Mpix
 maksymalna przysłona przynajmniej: F4.0
 złącza przynajmniej:
 Micro USB,
 Micro HDMI,
 gniazdo mikrofonowe,
 wyposażona w przynajmniej: Wifi i Bluetooth
 zasilanie:
1






 prąd stały 3,7 V (akumulator)
 prąd stały 5,0 V (zasilacz sieciowy – w zestawie)
wodoodporność: co najmniej IPX8
odporność na pył: co najmniej IPX6
wymiary max: 60 × 45 × 40 mm
waga nie przekraczająca 140g

Aktualny część II SWZ OPZ dla Pakietu nr 2 z wyszczególnieniem wprowadzonych modyfikacji
– w załączeniu.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Mając na uwadze powyższą modyfikację, zmianie ulega także treść formularza ofertowego dla Pakietu
nr 2 (część III SWZ załącznik 1B) – wzór aktualnego formularza w załączeniu.
Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla Wykonawców.

Załączniki:
- aktualna część II SWZ OPZ dla Pakietu nr 2;
- aktualna część III SWZ załącznik 1B.
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