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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WIR/TP/220131/1 - PRZEPROWADZENIE POMIARÓW NATĘŻENIA RUCHU 

NA WYBRANYCH ODCINKACH SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. 

 
 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku ze 

stwierdzonymi rozbieżnościami w zakresie dokumentów, jakie powinny być dołączone przez Wykonawcę 

do składanej oferty, informuje iż zgodnie z punktem II.5. Opisu Przedmiotu Zamówienia w przypadku 

występowania jakichkolwiek odstępstw lub niezgodności pomiędzy zapisami OPZ a „Wytycznymi Pomiaru 

2022”, obowiązujące są zapisy OPZ. 

Zgodnie z powyższym Zamawiający nie będzie wymagał załączenia próbek nagrań wideo do 

składanej oferty. Obowiązek dostarczenia próbek nagrań opisany w punkcie IV.2.e) OPZ dotyczyć będzie 

Wykonawcy w terminie 3 dni od podpisania umowy. 

W załączeniu dla uściślenia przekazujemy skorygowaną treść ramki zamieszczonej na stronie 8. 

w „Wytycznych Organizacji i Przeprowadzenia Pomiaru Ruchu w 2022 roku na drogach wojewódzkich 

Województwa Śląskiego”: 

 

UWAGA: W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

załączenia próbek nagrań, które będą podlegały ocenie przez ZDW pod względem 

przydatności do prowadzenia pomiaru. Próbki nagrań wideo powinny mieć długość 10-15 

minut każda  i stanowić własność potencjalnego Wykonawcy pomiarów. Powinny być 

zarejestrowane przy drodze i prezentować ruch pojazdów w przekroju jezdni, w różnych 

warunkach oświetleniowych, przede wszystkim w nocy (ze sztucznym oświetleniem i bez, w 

tym moment włączenia/wyłączenia oświetlenia) i podczas złych warunków pogodowych 

(intensywny opad deszczu lub śniegu lub mgła), spełniających wymagania dotyczące jakości 

obrazu i technologii wykonania pomiaru określone w niniejszych Wytycznych. Próbki nagrań 

muszą umożliwiać zarejestrowanie wszystkich pojazdów przejeżdżających przez przekrój 

pomiarowy (m.in. eliminacja zjawiska zasłaniania się pojazdów) oraz pozwalać na ich 

jednoznaczne zakwalifikowanie do jednej z wymaganych kategorii pojazdów, niezależnie od 

warunków atmosferycznych i oświetleniowych. Jeżeli do odtworzenia próbek nagrań oraz 

późniejszego odtwarzania nagrań przez Jednostkę organizującą pomiar konieczne jest 

dedykowane oprogramowanie lub kodeki, wówczas Wykonawca pomiarów przekaże je wraz 

z próbką nagrań oraz licencjami pozwalającymi na ich nieodpłatne wykorzystanie na potrzeby 

kontroli zarejestrowanych nagrań. 
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