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

Rewal dnia: 2009-02-11
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 :
„1. W punkcie II. 3 opisu przedmiotu zamówienia wymieniono przyjmowanie kart
kredytowych, w punkcie II. 5 jest zapis, Ŝe automat ma mieć moŜliwość rozbudowy o taką
funkcję w przyszłości. Czy ostatecznie w ofercie naleŜy ująć taką funkcję czy nie?
2. W p. IV ww opisu (tabela zestawienia urządzeń) ujęto serwer CCTV natomiast nie ujęto
kamer na parkingach. Czy system monitoringu wchodzi w zakres oferty czy nie? Jeśli
wchodzi, to ile kamer przewiduje się na jednym parkingu?
W związku z powyŜszymi rozbieŜnościami, prosimy o przedłuŜenie terminu składania ofert.”
Odpowiedzi Zamawiającego.
Ad. 1
Automat ma od początku pobierać opłatę za pomocą kart kredytowych. NaleŜy uwzględnić
załoŜenia podane w pkt. II.3.
Ad. 2
Zamawiający rozszerza zakres przedmiotu dostawy o instalację monitoringu z kamer na
przedmiotowych parkingach. NaleŜy uwzględnić zamontowanie 2 kamer na kaŜdym z
parkingów oraz przewidzieć jednostkę centralną CCTV. W skład systemu powinna wejść:
• centrala wizyjna z oprogramowaniem i kartą wizyjną,
• kamery (szt. 2 dla kaŜdego parkingu),
• monitor i zasilacz do awaryjnego zasilania.
• Komputer PC do zainstalowania oprogramowania
System musi zapewniać
• bieŜący podgląd obrazu z jednej lub wielu kamer (równieŜ przez internet),
• nagrywanie i odtwarzanie obrazu
• obrabianie sekwencji filmowych i stop-klatek.
System powinien pracować w sieci, z moŜliwością obsługi przez internet.

Dodatkowo informujemy, Ŝe Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze
zm.) dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
•

Zmienia się termin składania ofert i ustala nowy na 18.02.2009 r. godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.02.2009 r. godz. 1010.

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

