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Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
 
Pismo: IE/341/17/02/09  Rewal dnia: 2009-06-05 
 

        WYKONAWCY 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 
Uprzejmie informujemy, iŜ w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie 
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
ZAGOSPODAROWANIE 3 PARKINGÓW NA TERENIE GMINY REWAL WRAZ Z 
ORGANIZACJĄ CENTRUM ICH ZARZĄDZANIA. DOSTAWA KOMPUTEROWEGO 
SYSTEMU ZARZĄDZAJĄCEGO. SERWIS GWARANCYJNY  
 
Treść zapytań jest następująca : 
Zapytanie Nr 1: 

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie odmiennej konstrukcji opartej o system automatycznego 

rozpoznawania tablic (ARTR) z zachowaniem wszystkich specyfikacji obsługi klienta (rozwiązanie 

zamienne).” 

 

Odpowiedz:  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania zamiennego, w postaci systemu ARTR, pod 

warunkiem, że system będzie spełniał swoją funkcję, jaką jest wizualna identyfikacja pojazdu w 

przypadku gdy bilet będzie zagubiony lub zniszczony tak aby można było określić wysokość opłaty 

parkingowej. System zamienny nie powinien utrudniać wjazdu ani wyjazdu z parkingu, który powinien 

odbywać się w sposób sprawny i bezkolizyjny jak zostało to opisane w specyfikacji. 

 

Zapytanie Nr 2: 

„Ponieważ procesor Intel Pentium 4 nie jest już produkowany, czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie 

jednostki centralnej z procesorem o lepszych parametrach?” 

 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego procesora, lecz o parametrach nie gorszych 

niż ten podany w specyfikacji. 

 

Zapytanie Nr 3: 

„Czy jest możliwość zastosowania zamiast centrali wizyjnej multipleksera?” 

 

Odpowiedz: Zamawiający określił w specyfikacji bardzo dokładnie zapotrzebowanie dotyczące urządzeń 

oraz pełnionych przez nie funkcji. Zmiana w kwestii będącej zapytaniem nie jest pożądana z punktu 

widzenia Zamawiającego - należy zastosować centralę wizyjną 

 
 
Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego 
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało 
zamieszczone na stronie internetowej. 

Za Zamawiającego 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Tomasz Bartkowski 


