Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Pismo: IE/341/04/02/09

Rewal dnia: 2009-02-10

WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
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 :
„W związku ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie 3 parkingów na
terenie Gminy Rewal proszę o udzielenie odpowiedzi na poniŜsze pytania:
1.Czy informacje na biletach mogą być zapisywane w inny sposób niŜ na pasku magnetycznym (np.
Bar Code), jeŜeli nie, to dlaczego?
2.SprzedaŜ biletu zastępczego-proszę o sprecyzowanie co Pan rozumie przez bilet zastępczy
3.SprzedaŜ biletu w przypadku jego zagubienia (po weryfikacji Obsługi), proszę sprecyzowac o
jaką Obsługę chodzi
4.pkt.5.2- Karty kredytowe, bankowe, eurocheque z paskiem magnetycznym-opcja, czy zapis
"Opcja" odnosi się do całego punktu 5.2 ?
5.Czy opcja wjazdu ekspresowego jest wymagana, czy moŜliwa jest kontrola wjazdu z wydrukiem
biletu z jednoczesnym najechaniu na pętlę, czy wjazd automatyczny jest niezbędny?
6.Zliczanie pojazdów z podziałem na rodzaj biletu - jaki podział biletów jest brany pod uwagę? co
Pan rozumie przez podział biletów?
7.Ruch dwukierunkowy pojazdów-dotyczy szlabanu, proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać.
8.Odwrotny ruch ramienia-dotyczy szlabanu, proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać.
9.Awaryjne blokowanie bariery-dotyczy szlabanu, proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać.
10.Pkt. III 3.Szlaban - istnieje zapis- " w przypadku braku zasilania, moŜliwość ręcznego
podniesienia ramienia bez uzycia narzędzi, a pkt. II - Uwagi - zapis " w Przypadku braku
zasialania szlaban powinien ponieść się automatycznie" - czy obie opcje muszą wystąpić
jednocześnie? czy wystarczy moŜliwość ręcznego podniesienia ramienia?
11.Jakie funkcje powinien spełniać bilet zastępczy?
12.Jakie parametry powinien posiadać papier termoczuły?
13.Co oznacza kodowanie biletów (przedsprzedanych, zagubionych, zastępczych)?
14.Do czego maja sluŜyć tanie, niepowlekane bilety papierowe?
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15.Wydruk raportu po zakończonej zmianie - jaki zakres ma mieć raport? czego konkretnie
powinien dotyczyc?”

Odpowiedzi Zamawiającego.
1.Czy informacje na biletach mogą być zapisywane w inny sposób niŜ na pasku
magnetycznym (np. Bar Code), jeŜeli nie, to dlaczego?
Nie przewidujemy innego zapisu.
- Informacje powinny być zapisywane na pasku magnetycznym, aby parkingi działały równieŜ w
przypadku braku połączenia internetowego z centralą - system musi pracować bez problemów –
wpuszczać, naliczać właściwie opłaty, oraz wypuszczać pojazdy tylko po ich opłaceniu, takŜe w
trybie off-line.
- Bilety z paskiem są grubsze, a zatem trwalsze w uŜytkowaniu przez okres trwania urlopów
naszych klientów.
2.SprzedaŜ biletu zastępczego-proszę o sprecyzowanie co Pan rozumie przez bilet zastępczy
Bilet zastępczy to bilet, który się koduje i wydaje Klientowi w momencie uszkodzenia /
zniszczenia biletu, na który wjechał za jego okazaniem.
Jest on duplikatem biletu oryginalnego i wydany na jego podstawie tzn. zakodowany na ta sama
godzinę wjazdu, o której został wydany oryginalny bilet.
3.SprzedaŜ biletu w przypadku jego zagubienia (po weryfikacji Obsługi), proszę
sprecyzować, o jaką Obsługę chodzi
Chodzi o weryfikacje wizualną dokumentów pojazdu lub systemu monitoringu parkingu.
4.pkt.5.2- Karty kredytowe, bankowe, eurocheque z paskiem magnetycznym-opcja, czy zapis
"Opcja" odnosi się do całego punktu 5.2 ?
Tak, system musi mieć moŜliwość rozbudowy w przyszłości o moduł i oprogramowanie
akceptujące płatności przy uŜyciu bankowych kart płatniczych – kredytowych, debetowych i
innych, spełniające wymogi instytucji wydających karty.
5.Czy opcja wjazdu ekspresowego jest wymagana, czy moŜliwa jest kontrola wjazdu z
wydrukiem biletu z jednoczesnym najechaniu na pętlę, czy wjazd automatyczny jest
niezbędny?
Drukowanie biletu po najechaniu na pętlę tzw. wjazd ekspresowy, jest funkcją opcjonalną.
Podstawowa funkcja to aktywacja wydruku biletu po najechaniu na pętlę.
6.Zliczanie pojazdów z podziałem na rodzaj biletu - jaki podział biletów jest brany pod
uwagę? co Pan rozumie przez podział biletów?
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Konieczna jest informacja ile pojazdów z poszczególnymi typami kart / biletów znajduje się na
parkingu w danym czasie. Informacja ta pozwoli na ewentualną rezerwację miejsc na parkingu dla
np. kart abonamentowych.
7.Ruch dwukierunkowy pojazdów-dotyczy szlabanu, proszę o wyjaśnienie na czym ma
polegać.
System musi być przygotowany do rozbudowy, a takŜe to przełączania jednego przejazdu na
funkcje WJAZD lub WYJAZD
8.Odwrotny ruch ramienia-dotyczy szlabanu, proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać.
Ramię szlabanu powinno zamknąć się dopiero po opuszczeniu przez pojazd pętli zamykającej.
Gdy pojazd z jakiegoś powodu cofnie się na pętlę zamykającą gdy ramię szlabanu się zamykało,
powinno ono natychmiast odwrócić ruch i powrócić do górnego połoŜenia aby uniknąć
uszkodzenia pojazdu.
9.Awaryjne blokowanie bariery-dotyczy szlabanu, proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać.
Chodzi o moŜliwość blokady (zdalnej z poziomu komputera oraz bezpośrednio w barierze) w
danej pozycji, np. W pozycji pionowej jeśli ma być wypuszczana kolumna pojazdów bez
konieczności ich zatrzymywania.
10.Pkt. III 3.Szlaban - istnieje zapis- " w przypadku braku zasilania, moŜliwość ręcznego
podniesienia ramienia bez uŜycia narzędzi, a pkt. II - Uwagi - zapis " w Przypadku braku
zasilania szlaban powinien ponieść się automatycznie" - czy obie opcje muszą wystąpić
jednocześnie? czy wystarczy moŜliwość ręcznego podniesienia ramienia?
Szlaban musi mieć moŜliwość ustawienia: w przypadku braku zasilenia samoczynnie się otwiera
lub pozostaje w pozycji poziomej i otwiera go się ręcznie bez uŜycia narzędzi.
11.Jakie funkcje powinien spełniać bilet zastępczy?
Patrz pkt 2
12.Jakie parametry powinien posiadać papier termoczuły?
Papier termoczuły powinien spełniać wymogi ministerstwa finansów o trwałości dokumentów
drukowanych na papierze termoczułym.
13.Co oznacza kodowanie biletów (przedsprzedanych, zagubionych, zastępczych)?
Przedsprzedane – bilety zakodowane wcześniej z moŜliwością ich uŜycia z późniejszą datą
Zagubiony – nowy bilet, umoŜliwiający wyjazd, gdy klient zgubi bilet. W tym przypadku system
powinien pobrać ryczałtową opłatę.
14.Do czego maja słuŜyć tanie, niepowlekane bilety papierowe?
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Bilety mają słuŜyć do obsługi/rozliczania Klientów parkingów. Na bilecie muszą być nadrukowane
dane z wjazdu. Ponadto, aby mieć moŜliwość zwiększenia przychodów, bilety powinny
umoŜliwiać umieszczenie (nadruk) reklam.
15.Wydruk raportu po zakończonej zmianie - jaki zakres ma mieć raport? czego konkretnie
powinien dotyczyć?
Raporty powinny zawierać wszelkie dane umoŜliwiające rozliczenie przyjętych pieniędzy z
rozbiciem na poszczególne typy kart (bilety godzinowe, abonamenty, karty wartościowe... )oraz
rodzaje uŜytych nośników pienięŜnych (ilość przyjętych monet i banknotów). Statystyki powinny
wyświetlać częstotliwość uŜywanych kart według Ŝądanego okresu czasu.

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
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