
                                                                                           Zawiercie, dnia 19 grudnia 2019 r. 
 

Dotyczy postępowania nr 226/2019 na dostawę systemu wspierania zarządzaniem flotą pojazdów w oparciu o GPS. 
 
Do Zamawiającego wpłynęły pytania:   

Treść pytań do ogłoszenia: 
1. Zamawiający w punkcie 5 wyznaczył termin realizacji projektu na 4 tygodnie od dnia podpisania umowy  

na realizację zadania. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu wdrożenia całego systemu  
do 12 tygodni? 

2. Zamawiający w punkcie 8, podpunkt 1 wymaga dostarczenia przez Wykonawcy referencji. Ile takich dokumentów należy 
dostarczyć? 

Treść pytań do SIWZ: 
3. Zamawiający wymaga opomiarowania systemem GPS 28 pojazdów. Ze względu na okres w jakim Zamawiający chce tego 

dokonać (okres zimowy z ujemnymi temperaturami), prosimy by na czas montażu udostępniono osłonięte miejsce (garaż lub 
halę), w której będzie można wykonać montaże. Prośbę motywujemy troską o zdrowie naszych pracowników oraz brakiem 
możliwości pracy przy elektryce pojazdu podczas opadów deszczu lub śniegu. 

4. Zamawiający w punkcie 2. F. wymaga „rejestracji i analizy zużycia paliwa, w tym tankowań i upustów”. Czy  
w przypadku pojazdów z odczytem danych paliwowych z szyny CAN, który obarczony jest błędem w wysokości od 5 do 20% 
(odczyt z pływaka w zbiorniku paliwa), Zamawiający również pragnie otrzymać informację o tankowaniach i upustach paliwa? 
Jeżeli tak to prosimy o podanie wielkości zbiornika we wszystkich pojazdach z odczytem danych z CAN’a. Jest to niezbędne do 
przeliczenia procentowego zapełnienia zbiornika na litry. 

5. Zamawiający w pojazdach ze zbiornikiem o wielkości powyżej 100 litrów wymaga zamontowania sondy pomiaru poziomu 
paliwa w zbiorniku. Rozumiemy, iż informacje te wykorzystywane będą do rozliczania zadań i poszczególnych tras w karcie 
drogowej. 

6. Czy w punkcie 4.B. Zamawiający wymaga by pojazdy, w których zamontowana zostanie sonda paliwa, a które mają możliwość 
odczytu danych paliwowych z szyny CAN podanie ich dodatkowo? 

7. Zamawiający w punkcie 5 opisuje sposób, w jaki system ma powiadamiać użytkownika końcowego o występujących alarmach. 
Prosimy o podanie definicji poszczególnych alarmów, tak by można było jednoznacznie określić, czego one maja dotyczyć i czy 
jest możliwe ich wykonanie. 

8. W punkcie 15.C. Zamawiający wymaga by system telemetryczny dostarczał informację o zdarzeniu tankowania paliwa  
i ubytkach z zaznaczeniem, iż dotyczy to tylko pojazdów wyposażonych w sondę pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku paliwa 
pojazdu. Prosimy o informację czy zamawiający wymaga takich informacji jedynie w przypadku zastosowania w pojazdach 
sondy. Prosimy o ujednolicenie zapisów z punktem 4 SIWZ oraz 18.A. 

9. Punkt 17.F. dotyczy podania w karcie tankowań na podstawie danych z GPS. Czy dotyczy to również pojazdów wyposażonych 
jedynie w podłączanie systemu telemetrycznego do szyny CAN? Co w przypadku, gdy takich danych nie będzie 
udostępnionych na szynie CAN? 

10. W punktach 17.I oraz 17.J. Zamawiający wymaga podania stanów początkowych i końcowych paliwa w oparciu  
o dane z sondy. Pragniemy poinformować, iż sondy paliwa sprawdzają się bardzo dobrze przy rozliczaniu długookresowym 
gospodarki paliwem na pojazdach (od tankowania do tankowania bądź na długich dystansach) i w takich warunkach 
charakteryzują się dokładnością pracy na poziomie 97%. Rozliczanie krótkodystansowe pojazdów ze stanów paliwa jest 
możliwe, niemniej będzie obarczone większym błędem pomiarowym sięgającym nawet 5-10% w zależności od pokonanego 
dystansu. W celu minimalizacji tego błędu po zamontowaniu sondy paliwa będziemy prosić Zamawiającego o podanie  
4 tankowań (numer rejestracyjny pojazdu, data tankowania, ilość litrów) w celu kalibracji układu. 

11. W punkcie 17.K. Zamawiający wymaga weryfikacji przez system poprawności wpisania konta kosztowego przez użytkownika. 
Chcemy zwrócić uwagę, iż system może zweryfikować czy konto nie zawiera błędów w pisowni, ale nie jest w stanie 
zweryfikować, czy dane konto jest właściwe dla wykonanego zadania przez pojazd/załogę. Taką informację musi zweryfikować 
użytkownik systemu posiadający do tego uprawnienia. 

12. Podczas wizji lokalnej pojazdów przeprowadzonej w dniu 25.11.2019 r. w pojeździe Mercedes Atego w celu montażu sondy 
pomiaru poziomu paliwa w baku pojazdu należy zdemontować lub obniżyć zbiornik paliwa na czas montażu (brak 
wystarczającej ilości miejsca do montażu sondy). Prosimy o potwierdzenie informacji czy Zamawiający przygotuje pojazd do 
montażu sondy.  

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania do protokołu odbioru systemu zaleceń serwisowych związanych  
z eksploatacja pojazdów wyposażonych w system telemetryczny? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na termin 12 tygodni pełnego wdrożenia systemu. 
Ad. 2. Zamawiający wymaga 3 referencje. 
Ad. 3. Zamawiający udostępni  ogrzewane pomieszczenia warsztatu samochodowego. 
Ad. 4. Zamawiający oczekuje odczytu danych paliwowych z szyn CAN , dane do tankowania zostaną udostępnione   
w trakcie wdrożenia. 
Ad. 5. Tak. 
Ad. 6. Tak. 
Ad. 7. Ubytek  paliwa. 
Ad. 8. Dotyczy wszystkich pojazdów  z sonami i odczytu z CAN. 
Ad. 9.  Możliwość ręcznego dopisania przez osobę upoważnioną. 
Ad. 10. Dane z tankowań zostaną udostępnione. 
Ad. 11. System ma mieć możliwość domyślnego wstawiania konta oczywiście weryfikowanego przez  użytkownika. 
Ad. 12. Tak. 
Ad. 13. Zamawiający oczekuje, że Dostawca dostarczy oddzielną instrukcję eksploatacji systemu. 
 


