
Krosno, dnia 09.02.2011r.  
 
PZD-DT-0343/2/11 
 

 
Zapytanie, wyjaśnienie i modyfikacja 

 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. 
Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 08.02.2011r. do 
Zamawiającego wpłynął wniosek (zapytanie) dot. treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na zadanie „Zakup i montaż automatycznego bezprzewodowego systemu 
parkingowego”. 
 
Treść zapytań: 
 
1. Wymagają Państwo zastosowania w bileterce wjazdowej frontu z wyświetlaczem 4x20 znaków 
o wysokości znaku 9,2mm. 
Według nas wyświetlacz powinien być czytelny i funkcjonalny, aby zapewnić te cechy niekoniecznie 
musi posiadać podane parametry. Zapis mówiący o froncie z wyświetlaczem o podanych parametrach 
wskazuje na rozwiązanie oferowane przez konkretnego Dostawcę. W związku z tym prosimy 
o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie frontu z powszechnie stosowanym 
wyświetlaczem 2x20 znaków? 
 
2. Wymagają Państwo zastosowania w terminalu wjazdowym „diodowe podświetlenie bloku bileterki 
napis wjazd terminala”. 
Według nas wjazd powinien być oznakowany w sposób czytelny i funkcjonalny, aby zapewnić te 
cechy niekoniecznie musi posiadać podane parametry. Zapis mówiący o diodowym podświetleniu 
terminala, o podanych parametrach, wskazuje na rozwiązanie oferowane przez konkretnego Dostawcę. 
W związku z tym prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie znaku 
odblaskowego z wymaganym napisem, umieszczonego z boku terminala i wykonanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dot. oznakowania pionowego? 
 
3. Wymagają Państwo zastosowania w terminalu wyjazdowym „diodowe podświetlenie bloku 
bileterki napis wjazd terminala”. 
Według nas wyjazd powinien być oznakowany w sposób czytelny i funkcjonalny, aby zapewnić te 
cechy niekoniecznie musi posiadać podane parametry. Zapis mówiący o diodowym podświetleniu 
terminala, o podanych parametrach, wskazuje na rozwiązanie oferowane przez konkretnego Dostawcę. 
W związku z tym prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie znaku 
odblaskowego z wymaganym napisem, umieszczonego z boku terminala i wykonanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dot. oznakowania pionowego? 
 
4. Wymagają Państwo zastosowania w Automatycznej kasie płatniczej frontu z ekranem LCD 
o przekątnej 7” (…). 
Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienia przytoczonego ekranu LCD, ekranem o przekątnej większej 
jak 7”, np. 12”, zapewniającego lepszą widoczność i komfort dla użytkowników systemu? 
 
5. Prosimy o informacje jak ma zostać skonfigurowany terminal wyjazdowy, tzn. podjeżdżającym do 
terminala wyjazdowego klientom rotacyjnym (biletowym), terminal wyjazdowy ma automatycznie 
wciągać bilety, do pojemnika w środku, po ich sprawdzeniu (brak śmieci w postaci wyrzuconych 
biletów i niemożność ponownego wykorzystania biletu) czy zwracać bilet? 



6. W załączniku nr 1, w pkt. 15 Oferent zobowiązany jest podać cenę kwartalnego przeglądu 
gwarancyjnego w ilości 1szt. Czy oznacza to, że Zamawiający za pozostałe, w okresie udzielonej 
gwarancji, kwartalne przeglądy gwarancyjne będzie płacił w ramach odrębnych zleceń lub np. umowy 
konserwacyjnej? 
 
7. Czy szlabany i terminale wjazdowe /wyjazdowe mają być postawione na wysepkach betonowych 
czy stalowych oraz czy koszty tego lub innego rodzaju fundamentów pod urządzenia mają być 
uwzględnione w ofercie? 
 
8. Prosimy o informację w jakiej maksymalnej odległości od Automatycznej kasy płatniczej, w linii 
prostej, będzie znajdował się terminal wjazdowy? 
 
9. Prosimy o informację w jakiej maksymalnej odległości od Automatycznej kasy płatniczej, w linii 
prostej, będzie znajdował się terminal wyjazdowy? 
 
10. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający pod określeniem „czas usunięcia 
usterki/awarii” zalicza czas reakcji polegającej na podjęciu działań zmierzających do usunięcia 
usterki/awarii? 
Awarie i usterki mogą mieć różne podłoże i np. awarie w wyniku uszkodzeń usuwa się po określeniu 
sprawcy, co często skutkuje przerwą w naprawie, którego czasu zarówno Zamawiający jak i Oferent 
nie jest w stanie zagwarantować. 
 
11. Z naszych doświadczeń wynika, że dla zapewnienia najwyższego poziomu szczelności systemu 
płatnego parkowania niezbędne jest zastosowanie co najmniej dwóch pętli indukcyjnych na jeden 
przejazd, czyli w Państwa przypadku 4szt., zastosowanie fotokomórek powinno być wyłącznie 
rozwiązaniem uzupełniającym.  
Zasłonięcie fotokomórek daje możliwość wpuszczenia/wypuszczenia nieokreślonej ilości pojazdów, 
co w przypadku parkingu nie objętego stałym dozorem, jak w Państwa przypadku może stanowić 
poważny problem.  
W związku z powyższym prosimy odpowiedzieć na pytanie ile pętli indukcyjnych powinno zostać 
uwzględnionych w ofercie? 
 
12. Wymagają Państwo zastosowania kolorystyki Automatycznej kasy płatniczej wg Palety RAL 7043 
i 2002. 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej kombinacji kolorów z palety RAL np. 
7043 i 7040 lub możliwość podjęcia decyzji dotyczącej kolorystyki urządzeń w terminie późniejszym? 
 
13. Wymagają Państwo zastosowania stali „alucynk” do wykonania obudów. 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania stali nierdzewnej do wykonania określonych 
w SIWZ obudów? W przypadku braku zgody na zastosowanie stali nierdzewnej proszę o podanie 
parametrów i właściwości jakie ma spełniać wymagany przez Państwo materiał. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zamawiający udziela odpowiedzi (wyjaśnień): 

 
Ad.1. 
Zamawiający dopuszcza znak, nie mniejszy niż 9 mm. Może być stosowany wyświetlacz o lepszych 
parametrach, czyli wyświetlający więcej niż 4x20 znaków – chodzi o możliwość równoczesnego 
wyświetlania więcej informacji w więcej niż jednym języku. 
 
Ad.2. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Terminalu wjazdowym (bileterce) oświetlonego napisu 
diodowego lub podświetlonego plafonu z napisem WJAZD.  
Konieczne jest, aby napis posiadał własne źródło światła (oświetlenie diodowe, plafon świetlny) a nie 
świecił tylko światłem odbitym, jak ma to miejsce w przypadku znaków odblaskowych. 
Urządzania muszą być widoczne w różnych warunkach pogodowych oraz w nocy. 
 
Ad.3. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Terminalu wyjazdowym oświetlonego napisu diodowego lub 
podświetlonego plafonu z napisem WJAZD.  
Konieczne jest, aby napis posiadał własne źródło światła (oświetlenie diodowe, plafon świetlny) a nie 
świecił tylko światłem odbitym, jak ma to miejsce w przypadku znaków odblaskowych. 
Urządzania muszą być widoczne w różnych warunkach pogodowych oraz w nocy. 
 
Ad.4. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyświetlaczy nie mniejszych niż 7 cali. 
 
Ad.5. 
Zamawiający nie wymaga, aby bilet był wciągany do terminala. Ważne jest, aby bilet był odczytany 
przez terminal. 
 
Ad.6. 
Zamawiający będzie płacił kwotę, podaną w załączniku nr.1, w pkt. 15, każdorazowo po dokonaniu 
kwartalnego przeglądu gwarancyjnego.  
 
Ad.7. 
Szlabany i terminale wjazdowo/wyjazdowe muszą być postawione na fundamentach betonowych, 
których koszty należy uwzględnić w ofercie. 
 
Ad.8. 
Zamawiający zaprasza na wizje lokalną i samodzielny pomiar odległości. 
 
Ad.9. 
Zamawiający zaprasza na wizje lokalną i samodzielny pomiar odległości. 
 
Ad.10. 
Zamawiający pod określeniem „czas usunięcia usterki/awarii” nie zalicza czasu reakcji polegającej na 
podjęciu działań zmierzających do usunięcia usterki/awarii. 
Zamawiający wymaga, aby określony czas na usuniecie usterki był czasem przywrócenia działania 
urządzeń i sprawności całego systemu.  
Reakcja na zgłoszenie usterki, nie jest usunięciem usterki. 
Zamawiającemu zależy na tym, aby system pracował non stop a wszelkie uszkodzenia były usuwane 
w możliwie jak najkrótszym czasie określonym w ofercie. 
 
Ad.11. 
Nie mniej niż w dokumentacji przetargowej. 
 



Ad.12. 
Zamawiający wymaga, aby dostawca zastosował wymaganą kolorystykę w oferowanych 
urządzeniach, czyli RAL 7043 i 2002 ewentualnie 2004. Rozkład elementów w poszczególnych 
kolorach może być różny. 
 
Ad.13. 
Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty cechowały się znaczną odpornością antykorozyjną 
a zatem dopuszcza się stosowanie obudów również ze stali nierdzewnej, pomalowanej w kolory RAL 
jak wyżej. 
 

 
 

Zmiana treści siwz: 
 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38, ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na przedmiotowe zadanie. 
 
Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ – nowy druk oferty stanowi załącznik do niniejszego 
wyjaśnienia. 
 
Dokonana modyfikacja specyfikacji (nowy druk oferty) wiąże Wykonawcę z chwilą 
ogłoszenia treści niniejszego pisma.   
 
 
Jednocześnie informuj ę, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.  
 
 

 
 
 
Zatwierdzam: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

O  F  E  R  T  A 
 
.................................................... 
 /pieczęć adresowa wykonawcy/ 
 

Powiatowy Zarząd Dróg  
w Kro śnie 

        ul. Bieszczadzka 1 
       38-400 Krosno 
 

1. Przystępuję do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie 
 

Zakup automatycznego bezprzewodowego systemu parkingowego 
 

oferujemy  wykonanie dostaw na w/w asortyment, zgodnie z wymogami zawartymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niniejszej oferty za cenę:  
 

Lp. 
Automatyczny System Parkingowy. CPV 
34.99.63.00-8 

J.m. Ilo ść Cena netto 
Wartość 

netto 
VAT 
(%) 

Cena 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
BILETERKA DLA POJAZDÓW tir 
WYSOKOŚĆ 209 CM KOLOR RAL 7043               

  

Terminal wjazdowy zawierający: 

szt. 1           

Obudowa ze stali alucynk lub o podobnych 
właściwościach antykorozyjnych - malowana 
proszkowo 
Drukarka termiczna biletów 135-180 gr/m2 z 
ustnikiem 
Ilość biletów na rolce min. 2000 
Podświetlany przycisk wydruku biletów 
MIKROKOMPUTER ZARZĄDZAJĄCY 
URZĄDZENIEM 
Front wyświetlający więcej niż 4x20 znaków, 
wysokość znaku min 9,0mm 
Napis wjazd na boku bileterki z własnym 
źródłem zasilania np. diodowy lub podświetlony 
plafon  
Układ termo wentylacji 

2. 
TERMINAL WYJAZDOWY DLA 
POJAZDÓW tir WYSOKO ŚĆ 209 CM 
KOLOR RAL 7043 

              

  

Terminal wyjazdowy zawierający: 

szt. 1           

Obudowa ze stali alucynk lub o podobnych 
właściwościach antykorozyjnych - malowana 
proszkowo 
Laserowy wieloliniowy czytnik biletów 
MIKROKOMPUTER ZARZĄDZAJĄCY 
URZĄDZENIEM 
Front z wyświetlaczem 2x20 znaków 
Napis wyjazd na boku bileterki z własnym 
źródłem zasilania np. diodowy lub podświetlony 
plafon 
Układ termo wentylacji 



3. Bariera Szlaban               

  Szlaban do pracy intensywnej, dł. 4m., czas 
otwarcia 2,5s. zawierający: 

szt. 2           

4. 
Automatyczna kasa płatnicza ral 7043 oraz 
2002 lub 2004 

              

  

Automatyczna kasa płatnicza zawierająca: 

szt. 1           

Obudowa ze stali alucynk lub o podobnych 
właściwościach antykorozyjnych - malowana 
proszkowo, drzwi ryglowane 
Laserowy wieloliniowy czytnik biletów 
Front z ekranem LCD o przekątnej min. 7" VGA 
(kolorowy)  i czterema przyciskami funkcyjnymi 
Komputer sterujący z oprogramowaniem 
UPS- podtrzymanie napięcia do 15 min. 
Podświetlany daszek z napisem "KASA" 
Drukarka termiczna paragonów i biletów 
Akceptor monet 10 gr. - 5 zł 
Funkcja wydawania reszty w 1,2,5 zł 
Akceptor banknotów 10-100 zł w czterech 
kierunkach 
Pojemnik na banknoty  

Funkcja komunikacji bezprzewodowej z 
terminalem wyjazdowym oraz bileterką 
Czujnik wibracyjny 

funkcja reset stacyjka kluczykowa umieszczona 
na zewnątrz kasy 

Funkcja opłaty i przedłużenia karty 
abonamentowej  
Konwerter komunikacji 
System alarmowy z syreną 
Czytnik personalizacyjny dla obsługi kasy 
Układ termo wentylacji sterowany higrotermą 

5 

Oprogramowanie parkingowe do zarządzania 
parkingiem bezobsługowym z funkcją obsługi 
urządzenia przez przeglądarkę  internetową. 

szt. 1           

 6 Pętla indukcyjna pod bileterkę nie mniej niż 1szt.  szt. 1           

7 Komunikacja napowietrzna anteny z uchwytami 
i zasilaczami 

kpl. 2 
          

8 Bariera fotokomórek dla pojazdów TIR szt. 4           
9 Wiata na kasę do pracy zewnętrznej szt. 1           
10 Instalacja i dostawa               

11 
Wykonanie pętli indukcyjnych w asfalcie, 
fundamentów pod urządzenie, szlabany, 
terminale i kasę automatyczną 

szt. 1           

12 Dojazd, uruchomienie, montaż, podłączenie, 
konfiguracja, szkolenie. 

szt. 1           

13 Odbojnice dla bileterki i terminala szt. 2      

14 
Słupki bariery fotokomórek dla pojazdów TIR z 
odbojnicami szt. 6 

 
    

 Serwis        

15 Koszt przeglądu gwarancyjnego kwartalnego szt. 1      

    Łączna 
cena oferty     

  

       



         
 

Nazwa J.m. Ilość 
Okres gwarancji lat  
Czas usunięcia usterki/awarii godz.  
 
 
2. Oświadczam, że w  cenie oferty  zostały  uwzględnione wszystkie koszty wykonania  zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.  
 
3.  Oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 
 
4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków  Zamówienia oraz z projektem umowy i nie  
wnosimy żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie 
z projektem umowy – w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
 
 
5. Przedmiot zamówienia wykonamy Sami / z  udziałem  Podwykonawców/ jako Konsorcjum  

 
(właściwe  podkreślić) 

   terminie do dnia …………….   
 
5.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem 
przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być 
powierzona podwykonawcom. 

 
6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w 
SIWZ oraz, że złożyliśmy wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.   
 
7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia. 
 
8. Uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
9. Aktualne dane Wykonawcy: 
 
Tel.: ………………………. 
Fax.: ………………………. 
e-mail: ...................................... 
 
10. Dokumenty dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii    
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.  
 

11. Opis części zamówienia realizowanego przez Podwykonawcę*: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



 

12.  Załącznikami  do  niniejszej  oferty  są: 

a) ......................................................................................... 
b) ......................................................................................... 
c) ......................................................................................... 
d) ......................................................................................... 
e) ......................................................................................... 
f) ......................................................................................... 
g) ......................................................................................... 
h) ....................................................................................... 
   
Na  ………. kolejno ponumerowanych  stronach  składam  całość  oferty. 
 
 
 
 
Miejsce i data …………………...........    Podpisano* ………………………… 
 
 
 
* /podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie 
uprawnionych do zaciągania zobowiązań/.                   

                   

 
 


