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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

-część II-

„Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania 
na terenie miasta Swarzędza”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
W celu wykonania  kalkulacji prosimy o podanie liczby miejsc postojowych w podstrefie A oraz B.
Odpowiedź nr 1
Liczba miejsc w podstrefie  A (parking po północnej  stronie budynku Ratusza)  wynosi  16,  w tym 1  
miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsca wyłączone na potrzeby Urzędu Miasta i  Gminy  
w Swarzędzu. Liczba miejsc w podstrefie B wynosi 114, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Zapytanie nr 2
Czy Zamawiający   dopuszcza,   aby   przycisk   zwrotu   monet   był   przyciskiem mechanicznym?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający  nie  dopuszcza,  aby  przycisk  zwrotu  monet  był  przyciskiem  mechanicznym.  Zgodnie  
z opisem przedmiotu zamówienia wszystkie przyciska muszą być piezoelektryczne.
Zapytanie nr 3
Zamawiający podał, że parkometr musi być zaopatrzony w system monitorowania pracy serwisu oraz 
służb  kontrolnych,  polegający  na zastosowaniu  specjalnej  karty  elektronicznej  przypisany  do  danego 
pracownika  poprzez  unikatowy  numer.  W  opinii  Wykonawcy  wyposażenie  parkomatu  w  czytnik  kart 
elektronicznych jedynie w celu sprawowania kontroli pracy służb kontrolnych i serwis technicznego jest 
nieuzasadnione, z uwagi na dodatkowe koszty związane z wyposażeniem parkomatu w czytniki kart oraz 
koszty eksploatacji tego podzespołu. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne w stosunku 
do  kart  elektronicznych  polegające  na  zastosowaniu  żetonów  testowych  dla  obsługi  serwisowej? 
Rozwiązanie to umożliwia operację kontrolną (bez konieczności otwierania obudowy) za pomocą żetonu 
kontrolnego, której efektem jest wydruk biletu testowego
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający podtrzymuje wymóg zaopatrzenia parkometrów w system monitorowania pracy serwisu 
oraz  służb  kontrolnych,  polegający  na  zastosowaniu  specjalnej  karty  elektronicznej  przypisany  do 
danego pracownika poprzez unikatowy numer.
Zapytanie nr 4
Prosimy o wyjaśnienie kto ponosi koszty wyposażenia parkomatów w karty SIM oraz bezprzewodowej 
transmisji danych?
Odpowiedź nr 4
Wszelkie  koszty  eksploatacji  i  serwisu urządzeń ponosi  wykonawca i  są one zawarte w oferowanej  
cenie.
Zapytanie nr 5
Czy Zamawiający mając na uwadze niewielką ilość urządzeń zrezygnuje z wymogu przesyłania danych 
statystycznych  i  finansowych  z  parkomatów  do  programu  monitorującego.  Wykonawcy  taka 
funkcjonalność  w  przypadku  tak  małego  obszaru  SPP,  jest  właściwie  zbędna,  a  jedynie  obciąża 
dodatkowymi kosztami działalność strefy, co oczywiście ma znaczenie przy oszacowaniu wynagrodzenia 
operatora.
Odpowiedź nr 5 
Zamawiający  podtrzymuje  wymóg  przesyłania  danych  statystycznych  i  finansowych  do  programu 
monitorującego.
Zapytanie nr 6
Czy  Zamawiający  dopuszcza  wymienną  kasetę,  która  ma pojemność  4,6  l?  Żaden  z    producentów 
parkomatów   oferujących   urządzenia    w    Polsce,    na   swoich oficjalnych stronach, nie posiada 
w  katalogu  produktów,  które  posiadają  kasetę  o  pojemności   5  l.  Taki  wymóg  może  spowodować 
odrzucenie ofert większości producentów parkomatów.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający dopuszcza wymienne kasety o pojemności nie mniejszej niż 4,6 dm3 i  w tym zakresie 
modyfikuje treść pkt.  4.31 opisu przedmiotu zamówienia nadając mu treść: „4.31.  Posiada system 
opróżniania skarbca w postaci ryglowanej kasety wymiennej ze stali nierdzewnej o pojemność min. 4,6  



dm3.” zamiast „4.31. Posiada system opróżniania skarbca w postaci ryglowanej kasety wymiennej ze 
stali nierdzewnej o pojemność min. 5 dm3”.
Zapytanie nr 7
W związku z tym, iż Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/222/2012 z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie 
ustalenia  Strefy  Płatnego  Parkowania  Niestrzeżonego,  wprowadzenia  opłat  za  parkowanie  pojazdów 
samochodowych  w  Strefie  Płatnego  Parkowania  Niestrzeżonego,  wysokości  stawek  za  parkowanie  w 
Strefie Płatnego Parkowania   Niestrzeżonego,   wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania 
(Dz.Urz.Woj.Wlkp.  poz.3301, z dn. 20.07.2012r.) opłaty dodatkowe kierowcy mają uiszczać w BSPP lub 
na konto Urzędu Miasta i Gminy prosimy o potwierdzenie   czy   Zamawiający   otworzy   specjalne 
konto   w   tym   celu?   W kontekście  przywołanego  zapisu  prosimy  także  o  wyjaśnienie  w jaki 
sposób kierowcy    mają   otrzymywać   wezwanie z indywidualnym    numerem konta bankowego, jeśli to 
Zamawiający jest odpowiedzialny za uruchomienie takich subkont? Prosimy zatem o wykreślenie tego 
wymogu.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia pkt 1.4.2.2. Zgodnie z uchwałą nr XXV/222/2012  
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania  
Niestrzeżonego,  wprowadzenia  opłat  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  w  Strefie  Płatnego 
Parkowania  Niestrzeżonego,  wysokości  stawek  za  parkowanie  w  Strefie  Płatnego  Parkowania 
Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.3301, 
z dn. 20.07.2012 r.) opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie BOSPP lub na rachunek bankowy Urzędu 
Miasta i Gminy. Zestawienie wpłat opłat dodatkowych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu 
będzie przekazywane Wykonawcy i będzie jednym z elementów stanowiących podstawę naliczania jego  
wynagrodzenia.
Zapytanie nr 8
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę,  aby  względem  kierowców  procedura  wystawiania  wezwań  został 
uproszczona do wystawiania wezwań na drukach wezwań do opłaty  dodatkowej tj.  nie automatycznie 
z urządzeń ?
Odpowiedź nr 8
Zamawiający  nie  wyraża  zgody,  aby  względem  kierowców  procedura  wystawiania  wezwań  została 
uproszczona do wystawiania wezwań na drukach wezwań do opłaty dodatkowej.
Zapytanie nr 9
Czy dane o zarejestrowanych opłatach dodatkowych mogą być przekazywane w trybie off-line, na koniec 
dnia w biurze?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający podtrzymuje wymóg określony w pkt 1.4.2.3 Opisu przedmiotu zamówienia mówiący o 
konieczności przekazywania danych o zarejestrowanych opłatach dodatkowych w czasie rzeczywistym.
Zapytanie nr 10
Czy  Miejski  Parking  Buforowy,  o  którym  mowa  w  uzasadnień  Uchwały, jest parkingiem płatnym 
czy   bezpłatnym?  Czy  Zamawiający  przewiduje  zlecenie prowadzenia tego parkingu operatorowi SPP?
Odpowiedź nr 10
Miejski  Parking  Buforowy,  o  którym  mowa  w  uzasadnieniu  do  przedmiotowej  uchwały  nie  został  
wyznaczony. Aktualnie żaden parking w sąsiedztwie strefy nie ma statusu płatnego parkingu buforowego,  
a wszystkie, będące w zarządzie Zamawiającego, miejsca, na których możliwe jest parkowanie pojazdów, 
znajdujące  się  w  sąsiedztwie  obszaru  Strefy  Płatnego  Parkowania  Niestrzeżonego  są  miejscami 
bezpłatnymi.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości 
uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 22 . 11 . 2012r. 

do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 22 . 11 . 2012r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.

                                                         


