
   
 

      
                                       Swarzędz, dnia  08 grudnia 2020 r. 

WRPZP.271-33/2020 
 

Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

dotyczy postępowania przetargowego pn: „Administrowanie Strefą Płatnego 

Parkowania Niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędza w okresie od 02.01.2021 r. do 

dnia 31.12.2021 r.” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom 

ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 1 

Prosimy o wyjaśnienie do kogo należy pionowe oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania? 

Wyjaśnienie nr 1 

Oznakowanie stanowi własność Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o wyjaśnienie czy wykonanie oznakowania pionowego Zamawiający ograniczy 

jedynie do oznakowania związanego z utworzeniem SPPN – tj. znaki D44/45, D 18 wraz  

z tabliczkami T-30 oraz T3a oraz oznakowanie miejsc osób niepełnosprawnych D-18a  

i tabliczki T-29? 

Wyjaśnienie nr 2 

Zamawiający wymaga uzupełniania i utrzymywania w dobrym stanie, odnawiania, bieżącej 

konserwacja znaków drogowych oznakowania pionowego miejsc płatnego parkowania oraz 

bieżącego aktualizowania.  

 

Pytanie nr 3 

W związku z tym, iż Wykonawca nie ma wiedzy na temat API komunikacji SystemEG,  

z obiektywnych przyczyn technicznych nie ma możliwości zintegrowania danych  

z oprogramowania windykacyjnego, które dostarczy Wykonawca do stacjonarnego programu 

SystemEG, którym posługuje się Zamawiający. Czy Zamawiający wyraża zatem zgodę na 



 

 

dostawę całości oprogramowania (stacjonarnego dla biura SPP i dla Zamawiającego),  

z zastrzeżeniem, iż eksport danych z aktualnego programu dokona operator lub producent 

SystemEG?  

Wyjaśnienie nr 3 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił na swój koszt integrację posiadanej przez 

Zamawiającego bazy danych z ewentualnym nowym systemem – i nie definiuje sposobu 

przeprowadzenie takiej integracji ani podmiotu, który taką integrację na koszt Wykonawcy 

zapewni. 

 
Pytanie nr 4 

Prosimy o podanie miesięcznych wpływów z opłat za parkowanie w SPP – z podziałem na 

wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych w parkomatach, ze sprzedaży abonamentów 

oraz opłaconych wezwań dodatkowych za ostatnie 12 miesięcy. Przedmiotowe wyjaśnienia 

są niezbędne w celu przedłożenia prawidłowo wyliczonej ceny oferty. 

Wyjaśnienie nr 4 

Przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ.  

 
Pytanie nr 5 

Prosimy o podanie aktualnego miesięcznego wynagrodzenia operatora brutto.  

Wyjaśnienie nr 5 

Przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ.  

 
Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej w zakresie rozmieszczenia 

oznakowania pionowego miejsc parkingowych tworzących SPPN wraz z projektem 

organizacji ruchu? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie ww. projektu celem oszacowania 

kosztów oznakowania SPPN, ewentualnie o podanie zakresu ilościowo-rzeczowego 

oznakowania. 

Wyjaśnienie nr 6 

Szczegółowe rozmieszczenie oznakowania strefy zawarte zostało na załączniku nr 1 do 

uchwały nr XVIII/231/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.01.2020 roku (link: 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/1231/akt.pdf ) 

 
Pytanie nr 7 

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest termin umowy zawarty z aktualnym Wykonawcą. 

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/1231/akt.pdf


 

 

Wyjaśnienie nr 7 

Rozpoczęcie wykonywania usługi przez Wykonawcę wybranego w wyniku zakończenia 

niniejszego postępowania, nastąpi z dniem 02.01.2021 roku. Informacje na temat 

poprzednich postępowań można znaleźć w archiwum przetargów na stronie 

bip.swarzedz.eu. 

 
Pytanie nr 8 

Prosimy o dopuszczenie zastosowania mobilnej drukarki termicznej do urządzenia 

mobilnego. Takie rozwiązanie techniczne jest powszechnie stosowane przez Wykonawców 

oraz ma swoje zalety w trakcie eksploatacji. Drukarka jest najczęściej zużywaną częścią 

terminala i w przypadku konieczności jego wymiany wystarczy ponieść koszty samej 

drukarki, a nie całego urządzenia mobilnego. Drukarka mobilna niezintegrowana  

z urządzeniem kontrolnym posiada również własne niezależne zasilanie dzięki czemu bateria 

urządzenia jest wydajniejsza oraz zachowuje większą żywotność. 

Wyjaśnienie nr 8 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mobilnej drukarki termicznej do urządzenia 

mobilnego 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający rozważy zastosowanie aparatu wbudowanego w terminal kontrolerski, przy 

zachowaniu parametrów jakościowych dokumentacji fotograficznej wykonywanej przez 

cyfrowe aparaty dedykowane. Aktualnie ogólnie stosowane rozwiązania fotograficzne  

w terminalach kontrolerskich w żaden sposób nie odbiegają od klasycznych aparatów 

cyfrowych. Przy zastosowaniu urządzenia kontrolerskiego z aparatem o odpowiedniej 

rozdzielczości i odpowiednio silnej lampie błyskowej można spełnić wymagania stawiane 

przez Zamawiającego przy jednoczesnym uzyskaniu dodatkowych korzyści wynikających  

z zintegrowania modułu kamery z terminalem. Dzięki takiemu rozwiązaniu dokumentacja 

fotograficzna wykroczenia zostaje od razu spięta ze sprawą i jest przesyłana w czasie 

rzeczywistym do oprogramowania windykacyjnego. Dodatkowo taka fotografia oprócz 

datownika zawierać może dane lokalizacyjne GPS wydrukowane na zdjęciu, co jest 

pomocne w przypadku pojawienia się zarzutu wykonania zdjęcia w innej lokalizacji. Aktualnie 

tego typu rozwiązania stanowią standard w większości Stref Płatnego Parkowania w Polsce. 

Wyjaśnienie nr 9 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie aparatu wbudowanego w terminal kontrolerski. 

 



 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązania równoważnego do zapisanego  

w pkt 4.23 SIWZ przez zastosowanie tokenu lub żetonu kontrolnego, do kontroli poprawności 

działania parkomatu. 

Wyjaśnienie nr 10 

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne w zakresie pkt 4.23 Opisu 

przedmiotu zamówienia spełniające warunek unikatowości oraz wydruku biletu stanowiącego 

dowód obecności pracownika w określonym dniu i o określonej godzinie przy danym 

parkometrze oraz zapisu tego faktu w pamięci parkometru oraz w systemie nadzoru. 

 
Pytanie nr 11 

Prosimy o informację ilu pracowników w jakim wymiarze pracy jest zatrudnionych aktualnie 

do obsługi SPPN? 

Wyjaśnienie nr 11 

Zamawiający wymaga prawidłowej realizacji umowy, tj. m.in. zapewnienia dostępności biura 

obsługi strefy w odpowiednich godzinach oraz prowadzenia kontroli prawidłowości 

parkowania nie kontrolując przy tym liczby zatrudnionych pracowników przez Wykonawcę. 

 
Pytanie nr 12 

Prosimy o umożliwienie korzystania przez kontrolerów z aparatów fotograficznych 

zintegrowanych z telefonem oraz oprogramowaniem do rejestracji i wystawiania opłat 

dodatkowych. 

Wyjaśnienie nr 12 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania aparatów fotograficznych zintegrowanych 

z telefonem komórkowym z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem do rejestracji  

i wystawiania opłat dodatkowych. 

 

Pytanie nr 13 

Obecny system uniemożliwia przypisywanie indywidualnych numerów kont bankowych do 

wezwań. Prosimy zatem o zmianę zapisu pod względem wdrożenia nowego systemu 

informatycznego i ograniczenie integracji bazy danych do nierozpoczętych procesów 

windykacyjnych. 

Wyjaśnienie nr 13 

Zamawiający wyjaśnia, że w związku z pkt 1.4.2.2 Rozdziału 2 SIWZ (Opis przedmiotu 

zamówienia) wystarczający będzie indywidualny rachunek bankowy przypisany wyłącznie do 

rozliczeń wynikających z realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania 



 

 

przetargowego, tzn. wszystkie dokonane na nim operacje będą związane z funkcjonowaniem 

Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Swarzędzu. Ponadto Zamawiający 

dopuszcza możliwość integracji bazy danych jedynie dla nierozpoczętych procesów 

windykacyjnych, jednak wymaga zapewnienia w ramach umowy z Wykonawcą na jego koszt 

(jeżeli pojawiłyby się takie koszty) możliwości kontynuowania rozpoczętych procesów 

windykacyjnych w dotychczas wykorzystywanym oprogramowaniu.  

 
Pytanie nr 14 

Dot. 2.15 co Zamawiający rozumie poprzez utrzymywanie podstawowej czystości 

oznakowanych miejsc parkingowych w SPP. 

Wyjaśnienie nr 14 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach realizacji zadania wskazanego w pkt 2.15 Rozdziału 2 

SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) za wystarczające uzna zgłoszenie telefoniczne 

Zamawiającemu ewentualnych problemów uniemożliwiających korzystanie przez kierowców 

z oznakowanych miejsc parkowania w SPP. 

 
 

 
 Z poważaniem 
 
 Marian Szkudlarek 
 


