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IP.342.22.02.2018 

 

 

Poznań, dnia 03 października 2018 r. 

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr IP.342.22.2018 z dnia 28.09.2018 r. dla przedmiotu 

zamówienia pn.: „Usługi porządkowe dla automatów parkingowych w Strefie 

Płatnego Parkowania” 

 

Zarząd Dróg Miejskich udziela odpowiedzi na zapytania przyszłych oferentów, otrzymane 

w dniu 02 października 2018 r. do przedmiotu zamówienia pn.: Usługi porządkowe dla 

automatów w Strefie Płatnego Parkowania” 

Pytanie 1. 

Prosimy o wyjaśnienie czy zakres prac przedmiotowego zamówienia nie jest tożsamy 

z zakresem prac prowadzonych w ramach realizowanej umowy pn. „Usługi polegające na 

utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie 

Płatnego Parkowania”. W ramach realizowanej umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za 

konserwację urządzeń, w szczególności utrzymanie czystości obudowy parkomatu, cyt.  

„Obudowa: 

 Rygle drzwiowe nasmarować i skontrolować stan zamocowania śrub, 

 Całość parkomatu, a w szczególności wyświetlacz i okienka szyldów informacyjnych 

utrzymać w czystości.” 

W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował poprawność wykonania prac, jeśli ten sam 

zakres obowiązków wynika z dwóch odrębnych zleceń? 

Odpowiedz: 

Zakres przedmiotowego zamówienia nie jest tożsamy z zakresem prac prowadzonych 

w ramach realizowanej umowy pn. „Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności 

technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania”. W ramach 

realizacji wskazanej umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprawności 

technicznej parkomatów i pod takim kątem prowadzona jest konserwacja urządzeń (w tym 

również obudowy i jej elementów). 

Poprawność realizacji zlecenia zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie 

jego zakresu opisanego w zapytaniu ofertowym. Udzielane zamówienie nie charakteryzuje 

się tym samym zakresem obowiązków, co przytoczone powyżej. 
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Pytanie 2. 

W celu oszacowania kosztów wykonania prac, prosimy o podanie liczby parkomatów, która 

ma zostać objęta zleceniem. Przekazanie listy automatów parkingowych, dla których należy 

przeprowadzić przedmiotowe prace, po podpisaniu umowy, uniemożliwia poprawne 

oszacowanie nakładów pracy i ich kosztów. 

Odpowiedz: 

Zamówienia obejmuje przeprowadzenie usług porządkowych dla automatów w Strefie 

Płatnego Parkowania w maksymalnej ilości 422 szt. Zamawiający dokona sporządzenia 

docelowej listy automatów, dla których przeprowadzone mają zostać prace wraz 

z określeniem docelowej lokalizacji. 

Pytanie 3. 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia podmiotowi trzeciemu swojej wiedzy 

i doświadczenia. Jeśli tak, to prosimy o informację, czy w tym celu wystarczy zobowiązanie 

Wykonawcy do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia podmiotowi trzeciemu? 

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udostępnienia podmiotowi trzeciemu swojej wiedzy 

i doświadczenia.  

Pytanie 4. 

Prosimy o wskazanie terminu wykonania zlecenia. Czy Wykonawca może wykonywać 

zlecenie w sposób ciągły, codziennie od 27 października br., czy też we wskazane dni. Jeżeli 

w dni wskazane to ile dni?  Mając na uwadze stan obecny parkomatów (wg wiedzy 

Wykonawcy wnętrza obudowy nie były czyszczone od kilku lar, o czym mogą świadczyć 

pozostawione bilety parkingowe z lat ubiegłych), Wykonawca przewiduje, iż na wykonanie 

zlecenia potrzeba min. 7 dni roboczych. 

Odpowiedz: 

Zamówienia wymaga, aby realizacja przedmiotu zlecenia odbyła się w ciągu jednego dnia. 

Ze względu na specyficzny charakter zlecenia, jego realizacja nastąpić musi wyłącznie 

w godzinach od 700 do godziny 2000. Dzień realizacji zamówienia należy ustalić 

z Zamawiającym. Ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do urządzeń przez 

kierowców, Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zlecenia realizowana była poza 

dniami funkcjonowania SPP, tj. w sobotę lub niedzielę.  

 


