
 

IP.342.19.01.2018 

 

 

Poznań, dnia 19 września 2018 r. 

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr IP.342.19.2018 z dnia 17.08.2018 r. dla przedmiotu 

zamówienia pn.: „Dostawa terminali mobilnych oraz oprogramowania dla Strefy 

Płatnego Parkowania” 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich udziela odpowiedzi na zapytania przyszłych oferentów, które wpłynęły 

dnia 18 września 2018 r. do przedmiotu zamówienia pn.: Dostawa terminali mobilnych oraz 

oprogramowania dla Strefy Płatnego Parkowania” 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający może uściślić, jaki dokładnie jest obecnie system zarządzający SPP – 

SOP (producent/nazwa), o którym mowa w punkcie 1.4 SIWZ? 

Odpowiedz: 

Zamawiający wykorzystuje obecnie program SOP nadzorowany przez firmę: Grzegorz 

Urbaniak „Usługi Informatyczne”, regon: 630287666, tel. 501-433-240 oraz system 

nadzorujący prace obecnie używanych rejestratorów mobilnych nadzorowany przez firmę: 

„AXED” Jakubowski Wojciechowski sp. j. regon, 004848537, tel. 600-373-205 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający może udostępnić dokumentację plików tekstowych przekazywanych przez 

system do terminali mobilnych (głównie chodzi o strukturę danych)? 

Odpowiedz: 

Zamawiający informuje, że ze względów bezpieczeństwa danych, przekaże szczegółowe 

informacje dotyczące plików tekstowych przekazywanych przez system do terminali 

mobilnych podmiotowi, z którym podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia 

opisanego w zapytaniu ofertowym nr IP.342.19.2018. 

Pytanie 3. 

Czy Zamawiający może udostępnić/opisać strukturę i zawartość pliku wynikającego 

z terminala? 



Odpowiedz: 

Zamawiający informuje, że ze względów bezpieczeństwa danych, przekaże szczegółowe 

informacje dotyczące struktury pliku wynikowego podmiotowi, z którym podpisze umowę na 

realizację przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym nr IP.342.19.2018. 

Pytanie 4. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające moduł radiowy WLAN w standardzie 

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac? 

Odpowiedz: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia wyposażone w moduł radiowy WLAN 

w standardzie IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Zamawiający wymaga jednak, aby złożona oferta 

zwierała szczegółowy opis oferowanego terminala mobilnego oraz specyfikację obrazującą 

wymagania zapytania ofertowego oraz inne wymagania dopuszczone przez zamawiającego 

(zgodnie z pkt. IV. 3. c.). 

Pytanie 5. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające baterie o pojemności 3500mAh, 

zapewniające jednocześnie czas pracy około 14 godzin? 

Odpowiedz: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzeń o pojemności baterii mniejszej niż 

4000mAh. 

 

 


