
Krosno: Zakup automatycznego bezprzewodowego systemu parkingowego 
Numer ogłoszenia: 41013 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie , ul. Bieszczadzka 1, 38-400 
Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4375796, faks 013 4366037. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup automatycznego 
bezprzewodowego systemu parkingowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przeznaczenie 
Automatyczny System Parkingowy w ilości 1 komplet przeznaczony jest dla parkingu dla 
samochodów ciężarowych TIR, którego wjazd i wyjazd są oddalone od punktu rozliczenia i 
nie ma możliwości kontrolowania sytuacji na wjeździe i wyjeździe z punktu rozliczeniowego 
2. Opis procedury wjazdowej Obecność pojazdu przy terminalu wjazdowym ma być 
wykrywana przez detektor pętli indukcyjnej. Po odebraniu biletu z kodem kreskowym,                  
z czytnika następuje samoczynne otwarcie bariery wjazdowej. W przypadku klientów 
abonamentowych posiadających karty elektroniczne, otwarcie bariery ma następować po 
zbliżeniu uprawnionej karty do czytnika terminala. Bariera zamyka się samoczynnie po 
wjechaniu pojazdu. 3. Opis procedury wyjazdowej Zamawiający wymaga aby opłata 
dokonywana była w samoobsługowej kasie automatycznej. Czytnik zainstalowany w kasie ma 
odczytywać informację zapisaną w kodzie kreskowym na bilecie a na wyświetlaczu podawać 
naliczoną sumę. Po uiszczeniu opłaty klient ma określony czas na opuszczenie parkingu.     
Przy wyjeździe bilet zostaje odczytany przez czytnik umieszczony w terminalu wyjazdowym. 
Terminal otwiera barierę wyjazdową o ile dokonana została opłata i nie został przekroczony 
limit czasu przeznaczonego na wyjazd. W przypadku klientów abonamentowych bariera 
otwiera się samoczynnie po zbliżeniu uprawnionej karty do czytnika kart umieszczonego             
w terminalu przy wyjeździe. 4. System powinien mieć możliwość: 4.1. zamontowania wielu 
punktów rozliczeniowych, 4.2. podłączenia kasy automatycznej dołącza internetowego w celu 
sprawdzania przez administratora stanu kasy, ilości transakcji itp, 5. Podstawowe funkcje 
oprogramowania 5.1. Logowanie i wylogowanie użytkowników (obsługi). 5.2. Rozliczanie 
klienta rotacyjnego 5.3. Rozliczanie klienta bez biletu (bilet zagubiony) 5.4. Rozliczanie 
klienta który nie zdążył wyjechać w zadanym czasie 5.5. Wpłaty i wypłaty pieniędzy przez 
użytkowników 5.6. Zestawienia wyników sprzedaży 5.7. Statystyki 6. W skład 
Automatycznego Systemu Parkingowego powinno wchodzić: 6.1. Terminal wjazdowy 
(bileterka) - szt.1, 6.2. Kasa automatyczna, w skład której wchodzi: - szt. 1, -Skaner biletów -



Drukarka paragonów -Drukarka biletów -Czytnik kart abonamentowych 6.3. Serwer w kasie 
przeznaczony do prowadzenia parkingu - szt. 1, 6.4. Szlaban - szt. 2, 6.5. Pętle indukcyjne -         
w ilości niezbędnej do funkcjonowania systemu 6.6. Oprogramowanie - podstawowe funkcje 
aplikacji: -logowanie i wylogowanie użytkowników (obsługi), -rozliczanie klienta 
rotacyjnego, -rozliczanie klienta bez biletu (bilet zagubiony), -rozliczanie klienta który nie 
zdążył wyjechać w żądanym czasie, -wpłaty i wypłaty pieniędzy przez użytkowników, -
zestawienia wyników sprzedaży, -statystyki, -wydanie karty dostępu, 6.7. Terminal 
wyjazdowy 6.8. Szlabany 7. Identyfikatory parkingowe Identyfikatorem parkingowym może 
być karta abonamentowa (karta dystansowa) lub bilet z kodem kreskowym. 8. Zamawiający 
może zażądać dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia spełnia warunki 
określone w SIWZ: 9. Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na przedmiot zamówienia 
opiewał na co najmniej 2 lata. 10. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na miejsce 
montażu tj. Obwód Drogowy w Barwinku. 11. Całkowita odpowiedzialność za dostawę 
przedmiotu zamówienia, niezgodnego z normami, ciąży na dostawcy. W razie stwierdzenia 
przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot zamówienia jest niezgodny z normami oraz 
warunkami określonymi w umowie, dostawca zostanie obciążony karami, zgodnie z umową.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.63.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.05.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Dotyczy sposobu dokonywania wszystkich warunków określonych w pkt 
III.3)-III.6) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych do oferty dokumentów, 
wymaganych przez Zamawiającego. Z treści załączonych dokumentów i 
oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia 
wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie 
możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych 
przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez 
siebie terminie do złożenia wyjaśnień. Z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24, ust. 1 i 2 
ustawy. Zamawiający zawiadamia jednocześnie Wykonawców, którzy zostali 
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 



• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 
22 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. Wypełniony formularz OFERTY, 3. Parafowany 
wzór umowy, 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - dot. jeżeli wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 70 
• 2 - czas usunięcia usterki/awarii - 20 
• 3 - okres gwarancji - 10 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeżeli zaistnieje konieczność poprawy 
parametrów technicznych dostarczanego sprzętu z uwagi na okoliczności, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili udzielania zamówienia. 2. Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
istotnej zmianie okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.pzdkrosno.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROŚNIE ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno Tel. : 
(13) 43-75-796 Fax.: (13) 43-66-027. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  15.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, 38-400 
Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 613. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


