Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Pismo: ID/341/01/02/11

Rewal dnia: 2011-02-03

WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iŜ w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęły prośby 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej Ustawa) w trybie przetargu
nieograniczonego, na:

DzierŜawa - dostawa, montaŜ, zaprogramowanie, uruchomienie, serwis i
konserwacja parkomatów do pobierania opłat za parkowanie na płatnych
parkingach na terenie gminy Rewal.
Treść zapytań jest następująca :
1. „Uprzejmie prosimy o wskazanie miejsc montaŜu parkomatów tj. miejscowości wraz
z podaniem liczby parkomatów jaka ma być zamontowana w poszczególnych
miejscowościach.
2. Zamawiający podał, Ŝe parkometr musi być zaopatrzony w system monitorowania pracy
serwisu oraz słuŜb kontrolnych, polegający na zastosowaniu specjalnej karty
elektronicznej przypisany do danego pracownika poprzez unikatowy numer.
W opinii Wykonawcy wyposaŜenie parkomatu w czytnik kart elektronicznych jedynie w
celu sprawowania kontroli pracy słuŜb kontrolnych i serwisu technicznego jest
nieuzasadnione, z uwagi na dodatkowe koszty związane z wyposaŜeniem parkomatu w
czytniki kart oraz koszty eksploatacji tego podzespołu.
Dodatkowo naleŜy podkreślić, Ŝe rozwiązanie preferowane przez Zamawiającego jest
oferowane w szczególności przez jednego producenta parkomatów, co działa wbrew
zasadzie uczciwej konkurencji i ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania
zamówienia.
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne w stosunku do kart
elektronicznych polegające na zastosowaniu Ŝetonów testowych dla obsługi serwisowej?
3. Zamawiający wymaga, aby parkomat informował o nieautoryzowanym otwarciu drzwi
poprzez wysyłanie alarmowego SMS na numer telefonu podanego przez
Zamawiającego.
Koszt doposaŜenia urządzeń w dodatkowe podzespoły techniczne tj. modemy oraz
anteny wynosi ok. 1000 zł netto/szt. NaleŜy równieŜ przewidzieć koszty transmisji
danych oraz kart SIM. W opinii Wykonawcy tak wysokie nakłady inwestycyjne są
niewspółmierne do potencjalnych korzyści.
Dodatkowo naleŜy podkreślić, iŜ za dozór techniczny oraz serwis ale takŜe kradzieŜe czy
uszkodzenia urządzeń odpowiedzialność ponosi Wykonawca, dlatego finansowanie
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przez Zamawiającego rozwiązań, które nie są niezbędne do wykonywania zamówienia
jest zbyteczny.
Czy Zamawiający – mając na uwadze powyŜsze – zrezygnuje z wymogu wysyłania
przez parkomaty komunikatów alarmowych w przypadku nieautoryzowanego otwarcia
drzwi?
Prosimy o informację w jakim terminie Wykonawca ma dostarczyć i zamontować
urządzenia?
W związku z tym, iŜ Zamawiający dopuszcza urządzenia uŜywane, uprzejmie prosimy o
doprecyzowanie daty produkcji parkomatów.
Dot. formularza oferty
Czy cenę za realizację przedmiotu zamówienia naleŜy rozumieć jako iloczyn liczby
parkomatów, miesięcy funkcjonowania SPP (20 miesięcy) oraz ceny jednostkowej za
parkomat, natomiast cenę za miesięczną realizację przedmiotu zamówienia jako iloczyn
liczby parkomatów i ceny jednostkowej za parkomat? Jeśli nie, to prosimy
o szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny.
Dot. § 4 ust. 2
Prosimy o wyjaśnienie jakie dokumenty rozliczeniowe wraz z faktura zobowiązany jest
złoŜyć Wykonawca?
Dot. pkt 9 ppkt 3 SIWZ
Zamawiający wymaga złoŜenia opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz
środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowobadawczego wykonawcy. W opinii Wykonawcy złoŜenie ww. dokumentów powinno być
wymagane w celu potwierdzenia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego, a nie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.
Uprzejmie prosimy o zmianę treści SIWZ.”

Odpowiedzi Zamawiającego.
Ad. 1
Miejscowości, w których będą zamontowane parkomaty to:
Pobierowo, Pustkowo, Trzęsaczu ,Rewal, Niechorze. Zamawiający w chwili obecnej nie moŜe
podać dokładnej liczby parkomatów w danej miejscowości, poniewaŜ wszystkie szczegółowe
lokalizacje nie są jeszcze ustalone.
Ad. 2
Rozwiązanie pozwala kontrolować pracę serwisu przez Zamawiającego w łatwy sposób, poza
tym rozwiązanie to wg wiedzy Zamawiającego nie dyskryminuje nikogo, gdyŜ jest powszechnie
stosowane. Z uwagi jednak, Ŝe Zamawiający dopuszcza takŜe inne równowaŜne rozwiązania,
modyfikuje się zapisy Załącznika nr 5 IDW – pkt II . 8 w następujący sposób:
8) posiadało system monitorowania pracy serwisu technicznego oraz słuŜb kontrolnych
polegających na zastosowaniu np. specjalnej karty elektronicznej (2szt) … i dalej bez zmian jak
w treści IDW.
Ad. 3
Rozwiązanie pozwala na łatwe monitorowanie urządzeń na terenie Gminy, bez zbędnego
przemieszczanie się pracowników (co jest znacznie większym kosztem w skali 20 miesięcy), co
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jest istotne, więc z punktu widzenia Zamawiającego utrzymanie przedmiotowego wymogu jest
racjonale i zasadne.
Ad. 4
Zgodnie z pkt 8 SIWZ - od 01.maja do 30. września kaŜdego roku parkomaty muszą być gotowe
do eksploatacji. Natomiast zamontowanie i uruchomienie musi odbyć się odpowiednio wcześniej
przed datą 01 maja – zgodnie z decyzją wykonawcy.
Ad. 5
Skreśla się w całości pkt 3.1 w załączniku. Nr 5 do IDW o treści: dopuszcza się urządzenia
uŜywane - wszystkie urządzenia przeznaczone do realizacji zadania będą nie starsze niŜ 5 lat
spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym rozdziale.
W związku z powyŜszym odpowiedz na pytanie zawarta jest w pkt II. 1. 12) załącznika. Nr 5 do
IDW o treści: zamawiający dopuszcza urządzenia uŜywane, wyprodukowane nie później niŜ
w 2010 r. i uŜytkowane nie dłuŜej niŜ 12 miesięcy, o jednakowej kolorystyce.
Ad. 6
Jako cenę realizacji przedmiotu zamówienia naleŜy rozumieć iloczyn liczby parkomatów,
miesięcy funkcjonowania SPP (20 miesięcy) oraz miesięcznej ceny jednostkowej za parkomat,
natomiast cenę za miesięczną realizację przedmiotu zamówienia jako iloczyn liczby parkomatów
i miesięcznej ceny jednostkowej za parkomat.
Ad. 7
Skreśla się w § 4 pkt 2 projektu umowy zdanie ostatnie o treści: Wykonawca zobowiązany jest
do złoŜenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi podpisanymi przez osobę
upowaŜnioną przez Zamawiającego.
Ad. 8
Zgodnie z ogłoszeniem do niniejszego zamówienia skreśla się z SIWZ pkt 9. 3. 3) i dodaje do pkt
10 ppkt 1.1 w brzmieniu:
1.1 W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy przedłoŜą:
• opis urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez
wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego
wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości
realizowanego zamówienia.
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

3

