
Znak: AG-I.272.1.5.2017                                                                            Kielce, dn. 6 czerwca 2017 r. 
 

 
 

Informacja dla Wykonawców nr 2 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Zakup systemu elektronicznej obsługi parkingu”, znak: AG-I.272.1.5.2017. 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2015. poz. 2164 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:  

 
Pytanie 1: 
Pytania do opisu zamówienia: 
(I.3) - Czy zdemontowany sprzęt Wykonawca ma obowiązek zutylizować na własny koszt czy dostarczyć 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma zdemontować sprzęt i złożyć we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 2: 

(I.5) - Czy ustalenie liczby miejsc parkingowych może odbyć się po podpisaniu umowy? 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 3: 

(I.5) - Czy przewiduje się jakąś formę informacji o zajętości parkingu? 

 

Odpowiedź: 

Tak.  

Informacja ta jest zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do SIWZ w sekcji 

IV. OPIS WYMAGAŃ DLA ELEMENTÓW SYSTEMU w pkt. 1 lit. d. 

 

Pytanie 4: 

(I.7) - Zapis dotyczący wymiany sprzętu jest bardzo rygorystyczny - wedle jakich kryteriów będzie 

dokonywana ocena kwalifikującą usterkę jako awarię? 

 

Odpowiedź: 

Za awarię będą uznawane usterki, które spowodują niefunkcjonowanie lub nie pełną funkcjonalność 

systemu przez okres dłuższy niż 2 dni roboczych, a które oczywiście nie będą spowodowane działaniem 

Zamawiającego, osób korzystających z systemu lub tzw. sił wyższych. 

 



Pytanie 5: 

(I.7) - Kto będzie rozstrzygał o odpowiedzialności za awarię? 

 

Odpowiedź: 

Komisja powoływana przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy. 

 

Pytanie 6: 

(I.7) - Czy 5-krotna awaria jednego elementu systemu parkingowego, np. szlabanu albo kamery ma 

pociągać za sobą wymianę całego systemu? 

 

Odpowiedź: 

Można uznać, że sprzęt służący do monitoringu terenu parkingu i sprzętu funkcjonującego na nim nie ma 

większego wpływy na funkcjonalność tegoż systemu, dlatego też awarie tych elementów nie będą brane 

pod uwagę jako usterki systemu. Natomiast pod uwagę będą brane na pewno usterki elementów systemu 

parkingowego, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie wspomnianego systemu. 

 

Pytanie 7: 

(I.7) - Czy wymieniony sprzęt po 5-tej awarii ma być nowy - w sensie inny czy fabrycznie nowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający miał na myśli wymianę na fabrycznie nowy sprzęt wolny od wad powodujących zgłoszone 

usterki. Usterki tego samego elementu skutkować będą wymiana tylko tego elementu, natomiast usterki 

dotyczące różnych elementów składowych systemu parkingowego, skutkować będą wymianą całego 

systemu. 

 

Pytanie 8: 

(I.7) - Co w przypadku awarii, która powstała na odcinku istniejącego okablowania lub dotyczy sprzętu 

udostępnionego przez Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Jako usterki będą brane pod uwagę tylko awarie sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę lub 

okablowania wykonanego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 9: 

(I.7) - Co w przypadku awarii będącej działaniem sił wyższych? 

 

Odpowiedź: 

Za awarię będą uznawane usterki, które spowodują niefunkcjonowanie lub nie pełną funkcjonalność 

systemu przez okres dłuższy niż 2 dni roboczych, a które oczywiście nie będą spowodowane działaniem 

Zamawiającego, osób korzystających z systemu lub tzw. sił wyższych. 

 

Pytanie 10: 

(I.D) Czy Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego 

pracowników ? 

 

Odpowiedź: 

Tak.  



Informacja w tej kwestii jest zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do SIWZ  

w sekcji I. OPIS OGÓLNY DZIAŁANIA SYSTEMU w punkcie 9 oraz w Projekcie umowy – załączniku  

nr 10 do SIWZ w § 6 ust. 2. 

 

Pytanie 11: 

(I.F) - Czy słupy na montaż kamer aktualnie stoją czy trzeba je postawić? 

 

Odpowiedź: 

Słupy do już funkcjonujących kamer są postawione (rysunek poglądowym – Rozmieszczenie urządzeń 

parkingowych na terenie parkingu stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ) w części z wjazdem  

i wyjazdem od ul. Nowy Świat oraz w środkowej części parkingu, natomiast słup do dwóch nowo 

dostarczanych i montowanych kamer od strony ul. Targowej musi zostać dostarczony, zamontowany  

i wyposażony w instalację (fundament i rury na instalację już wykonano). Pozostałe dwie kamery mają 

obserwować automaty rozliczeniowe. 

 

Pytanie 12: 

(I.F) - Czy zakup i montaż słupów jest po stronie zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Nie. Zakup i montaż słupa leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 13: 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu? Proponujemy 12 czerwca 2017r. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 r. zamieścił na stronie internetowej BIP 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Informację dla Wykonawców nr 1, w której został wskazany 

nowy termin składania i otwarcia ofert. 

 


