
Namysłów, dnia 28.01.2016 r.  

 

Wszyscy Wykonawcy  

 

dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę systemu nadzorowania Strefą Płatnego   

               Parkowania w Namysłowie 

  numer postępowania : 14934 – 2016 

 

 

W Y J A Ś N I E N I E 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

„Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie” 

 

Informuję, że w ramach niniejszego postępowania do Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. 

w Namysłowie wpłynęły wnioski z zapytaniami o następującej treści: 

 

WYKONAWCA „A”  

Pytanie 1  

Prosimy o informację: 

a) Do kiedy obowiązuje umowa z obecnym administratorem/dostawcą urządzeń Strefy Płatnego 

Parkowania w Namysłowie? 

b) Do kiedy obecny operator/producent zdemontuje urządzenia po zakończeniu umowy? 

c) Jaki model urządzeń i jakiego producenta jest obecnie zainstalowany w SPP. Prosimy o podanie 

materiału wykonania fundamentów, obecnego stanu fundamentów (stopnia zużycia) i sposobu w jaki są 

wmontowane w podłoże (prefabrykat lub stelaż stalowy zalewany betonem bezpośrednio w terenie) ? 

Odpowiedź : 

a) Umowa obowiązywała do dnia 31.12.2015 r.  

b) Urządzenia zostały już zdemontowane 

c) W SPP były zainstalowane urządzenia firmy CALE typ MP 102.  Fundament betonowy monolityczny, 

stan techniczny dobry.  

Pytanie 2 

Czy zamawiający dopuszcza montaż parkomatów przez Wykonawcę na własnych fundamentach, ale w obecnej 

lokalizacji? 

Czy w związku z pozwoleniem Zamawiający dokona formalności związanych z montażem? 

Odpowiedź : 

Zamawiający dopuszcza montaż parkometrów przez Wykonawcę na własnych fundamentach. Zamawiający nie 

będzie dokonywał formalności związanych z montażem. Dokonanie formalności w tym przypadku będzie 

należało do Wykonawcy. 



 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający potwierdza, iż parkomaty powinny być w kolorze szarym? 

 

Odpowiedź: 

Kolor parkometrów ze wzornika RAL zostanie podany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 4  

Czy Zamawiający potwierdza, że parkomaty dostarczone i zamontowane powinny być nowe, z produkcji 

grudzień 2015 roku lub nowsze? 

 

Odpowiedź : 

Dostarczone i zamontowane parkometry powinny być fabrycznie nowe i wyprodukowane w latach 2015-2016. 

 

Pytanie 5  

Czy Zamawiający potwierdza, że będzie się zajmował poborem środków z parkomatów oraz kolekcją pobranych 

monet? 

 

Odpowiedź : 

Zamawiający potwierdza, że będzie się zajmował poborem środków z parkometrów oraz kolekcją pobranych 

monet. 

 

Pytanie 6  

Jaki program (nazwa producenta oraz programu) stosowany jest obecnie w siedzibie Zamawiającego                             

do sprawowania zarządu i nadzoru nad funkcjonowaniem SPP oraz do windykacji należności ? 

 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie posiada żadnego programu do sprawowania zarządu i nadzoru nad funkcjonowaniem SPP oraz 

windykacji należności. 

 

Pytanie 7  

Czy zamawiający w ramach usług serwisowych ma również na myśli dokonywanie wymiany papieru                         

w parkomatach przez Wykonawcę, czy Zamawiający sam będzie sam wymieniał papier w urządzeniach? 

 

Odpowiedź : 

Zgodnie z zapisami OPZ dokonywanie wymiany papieru w parkometrach wchodzi w zakres usługi serwisowej 

świadczonej przez Wykonawcę. 

 

 

 



Pytanie 8 

Kto będzie dostarczał papier do parkomatów oraz terminali i ponosił koszty dostawy, Zamawiający                          

czy Wykonawca? 

 

Odpowiedź : 

Zgodnie z zapisami OPZ dostawa papieru do parkometrów oraz terminali w zakres usługi serwisowej 

świadczonej przez Wykonawcę.  

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający posiada obecnie system do płatności mobilnych? Jeżeli tak, to prosimy o podanie nazwy                   

i producenta. Czy w ramach zamówienia Wykonawca dostarczyć ma nowy system płatności mobilnych? 

 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie posiada systemu do płatności mobilnych. W ramach zamówienia Wykonawca ma wdrożyć 

system wskazany przez Zamawiającego oraz ponieść koszty z tym związane. 

 

Pytanie 10  

Czy Zamawiający przewiduje w roku 2016 organizację imprez, roboty budowlane, które będą wymagały 

czasowego wyłączenia strefy, zdemontowania parkomatów lub innego typu ograniczeń w poborze opłat? Jeżeli 

tak, prosimy o wykaz imprez, robót. 

 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie przewiduje w roku 2016 czasowego wyłączenia strefy lub demontażu parkometrów. 

 

Pytanie 11 

Czy urządzenia i pełne oprogramowanie po zakończeniu usługi serwisowej zostaną przez Zamawiającego 

wykupione od Wykonawcy, dzierżawione, czy zostanie ogłoszony kolejny przetarg na nowe urządzenia po 

zakończeniu trwania obecnej umowy? 

 

Odpowiedź :  

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Systemu Nadzorowania SPP Zamawiającemu na jego własność. 

 

Pytanie 12 

Jaką obecnie kwotę Zamawiający płaci miesięcznie za używanie parkomatów oraz jaka jest liczba tych 

parkomatów? 

 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie był do tej pory administratorem SPP. 

 

 



Pytanie 13 

Czy Zamawiający potwierdza, że parkomaty dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia pozostaną 

własnością Wykonawcy? 

 

Odpowiedź :  

Parkometry dostarczone w ramach zamówienia będą własnością Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA „B” 

Pytanie 1  

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie klawiatury alfanumerycznej, która jest przyjazna dla użytkownika                  

i funkcjonalnie nie odbiega od klawiatury QWERTY w układzie ABC? Taki typ układu klawiatury jest 

powszechnie stosowany przez producentów. 

 

Odpowiedź : 

Zgodnie z OPZ Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 2 

Zamawiający wymaga, aby czytniki były certyfikowane przez organizacje płatnicze. Czy Zamawiający ma na 

myśli najnowszy certyfikat EMV 3.0? Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty aktualizacji certyfikatów? 

 

Odpowiedź : 

Koszty aktualizacji certyfikatów pokrywa Wykonawca, zgodnie z OPZ. Zamawiający nie dysponuje wiedzą na 

temat certyfikacji terminali płatniczych i wymaga tego od Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 3  

Dot. pkt. 3.47 „Opis przedmiotu zamówienia” - Zamawiający określając kolory sygnalizacji statusów 

parkomatów posłużył się rozwiązaniem konkretnego producenta parkomatów. Prosimy o dopuszczenie 

oznakowania statusów wg uznania i rozwiązań już stosowanych przez pozostałych producentów. 

 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie dopuszcza zmiany kolorów sygnalizacji statusów parkometrów.  

 

Pytanie 4 

Czy Wykonawca jest odpowiedzialny także za serwis terminali kontrolerskich? 

 

Odpowiedź : 

Tak, zgodnie z OPZ. 

 

 



Pytanie 5 

Zamawiający wymaga, aby każdy znak klawiatury był podświetlany. Takie rozwiązanie standardowo ma 

wyłącznie jeden producent w kraju. Czy Zamawiający dopuszcza jednocześnie rozwiązanie, w którym źródło 

światła będzie umieszczone bezpośrednio nad klawiaturą. Źródło światła (listwy oświetleniowej) będzie równa 

szerokości klawiatury, a odległość między skrajnym, górnym rządem klawiszy, a źródłem światła nie przekroczy 

30 mm. 

 

Odpowiedź : 

Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.  

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuszcza zamiast opisanych terminali kontrolerskich, użycie innych urządzeń technicznych 

np. smartfonów, które są powszechnie stosowane do kontroli pojazdów w strefach płatnego parkowania                        

w Polsce, jak również poza granicami. Urządzenia te spełniają wymagania funkcjonalne Zamawiającego,                            

są natomiast mniej kosztowne w zakupie oraz późniejszej eksploatacji. 

 

Odpowiedź : 

Zgodnie z OPZ Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania  

 

 

WYKONAWCA  „C” 

1. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagania dotyczące parkomatów, w punkcie 4) Zamawiający zawarł 
wymagania związane z zasilaniem parkomatów. 

Pytanie :  
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym ciągła praca parkomatów była zapewniona przez okres 
minimum 6 miesięcy (bez konieczności wymiany/doładowania akumulatora), a w przypadku konieczności 
wymiany/doładowania akumulatora Wykonawca będzie to wykonywał na własny koszt i we zakresie przez cały 
okres obowiązywania umowy serwisowej? 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania, ze względu na konieczność bezawaryjnej pracy 
parkometrów nie tylko w okresie umowy serwisowej.  
  

2. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagania dotyczące parkometrów, w punkcie 8) Zamawiający 
zawarł wymagania dotyczące obudowy parkomatu. 

Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści inny materiał z jakiego będą wykonane parkomaty, który będzie odpowiednio 
zabezpieczony przed korozją i będzie gwarantował przez cały okres realizacji zamówienia stan techniczny oraz 
estetyczny nie gorszy niż stan pierwotny? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami OPZ zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagania dotyczące parkometrów, w punkcie 12) Zamawiający 
zawarł wymagania dotyczące przycisków. 

Pytanie: 
Większość światowych producentów parkomatów stosuje w swoich urządzeniach piktogramy w celu oznaczenia 
odpowiednich przycisków. Piktogram jest to element graficzny zastępujący słowa, dzięki któremu można 



zapewnić większą czytelność oraz pozbyć się barier językowych. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu 
umieszczenia opisów słownych (które są stosowane tylko przez polskich producentów) skoro Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie piktogramów? Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu podświetlania przycisków, 
ponieważ ze względu na zbilansowane zużycie energii jest to rzadko występująca funkcjonalność                                   
w parkomatach. 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie rezygnuje z umieszczania napisów słownych i nie rezygnuje z wymogu podświetlania 
przycisków. 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagania dotyczące parkometrów, w punkcie 19) Zamawiający 
zawarł wymagania dotyczące opróżniania parkomatu. 

Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym skarbiec parkomatu będzie zintegrowany z obudową 
parkomatu, a jego opróżnianie będzie się odbywało przy pomocy kanistra zabezpieczonego zgodnie                             
z wymaganiami Zamawiającego? 
Odpowiedź : 
Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

5. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagania dotyczące parkometrów, w punkcie 28) Zamawiający 
zawarł wymagania dotyczące klawiatury alfanumerycznej. 

Pytanie: 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu podświetlania każdego znaku klawiatury, aby nie ograniczać liczby 
parkomatów, które spełniają tak specyficzne wymagania? 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie rezygnuje z podświetlenia każdego znaku klawiatury. 
 

6. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagania dotyczące parkometrów, w punkcie 29) Zamawiający 
zawarł wymagania dotyczące wprowadzania numeru rejestracyjnego. 

Pytanie: 
Zamawiający wymaga, aby było możliwe kasowanie, uzupełnianie numeru rejestracyjnego na każdym etapie 
realizacji transakcji. Taka funkcjonalność komplikuje czytelność interfejsu dla użytkownika oraz powoduje 
dezorientację użytkownika na każdym etapie transakcji. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym 
możliwe będzie kasowanie i uzupełnianie numeru rejestracyjnego do momentu jego ostatecznej akceptacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia warunków zapisanych w OPZ. 
 

7. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagania dotyczące parkometrów, w punkcie 29) Zamawiający 
zawarł wymagania dotyczące wydruku biletu. 

Pytanie : 
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert, Zamawiający dopuści urządzenia, które drukują bilet nie dłużej 
niż 10 sekund od chwili zatwierdzenia? 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie dopuści urządzenia, które drukuje bilet dłużej niż 5 sekund od chwili zatwierdzenia.  
 

8. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagania dotyczące parkometrów, w punkcie 33) Zamawiający 
zawarł wymagania dotyczące pamięci parkomatu.  

Pytanie: 
Zastosowanie oprogramowania zarządzającego, do którego parkomat wysyła wszystkie dane umożliwia 
zwolnienie pamięci samego urządzenia, a przez to szybszą pracę obliczeniową parkomatu. Parkomaty wysyłają 
dane do oprogramowania zarządzającego w trybie rzeczywistym lub raz na dobę aby uniknąć przepełnienia 
pamięci i automatycznej blokady urządzenia. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu, który swoim 
zapisem nawiązuje do starej technologii używanej przez jednego z producentów? Obecnie produkowane 



parkomaty posiadają technologię, która umożliwia pakietowe przesyłania danych i eliminuje problemy związane 
z przepełnieniem pamięci parkomatu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia warunków podanych w OPZ. Zamawiający zabezpiecza sobie w ten sposób 
możliwość kontroli i weryfikacji danych źródłowych pochodzących z parkometrów. 
 

9. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagania dotyczące parkometrów, w punkcie 35) Zamawiający 
zawarł wymagania dotyczące kart kontrolnych/serwisowych. 

Pytanie: 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wydruku raportu określającego sprawność modułów parkomatu? 
Wszystkie informacje dotyczące awarii i uszkodzeń są natychmiast przesyłane do oprogramowania 
zarządzającego, a odpowiednie służby serwisowe mają bieżący dostęp do tych danych. Nie ma zatem potrzeby 
aby służby kontrolne dostawały informację na tematy niezwiązane z ich zakresem obowiązków. Służby 
kontrolne otrzymując zwykły wydruk kontrolny mają informację, że dany parkomat jest sprawny i to jest 
wystarczająca informacja do podjęcia czynności kontrolnych. 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie zmienia warunków podanych w OPZ (pkt 3.35) 
  

10. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagania dotyczące parkometrów, w punkcie 36) Zamawiający 
zawarł wymagania dotyczące monet testowych. 

Pytanie: 
Prosimy o sprecyzowanie ilości monet testowych, pokrywającej bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego? 
Monety testowe są narzędziem pracy służb kontrolnych lub serwisowych i powinny znajdować się pod 
odpowiednim nadzorem. 
Odpowiedź :  
Zamawiający przewiduje maksymalnie do 10 sztuk dodatkowych monet testowych w trakcie trwania umowy 
serwisowej. 
 

11. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagania dotyczące parkometrów, w punkcie 48) (który 
umieszczony jest po punkcie 37) Zamawiający zawarł wymagania dotyczące raportu kolekcyjnego. 

Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym kopia raportu kolekcyjnego będzie dostępna w postaci 
wydruku na żądanie dostępnego po dokonanej kolekcji monet? 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie dopuszcza do rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę. 
 

12. Opis Przedmiotu Zamówienia 3. Wymagania dotyczące parkometrów, w punkcie 48) (który jest 
umieszczony po punkcie 37) Zamawiający zawarł wymagania dotyczące raportu kolekcyjnego. 

Pytanie:  
Większość parkomatów wyświetla, drukuje i rozlicza czas co do minuty. Taka sama zasada dotyczy raportów 
kolekcyjnych. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym parkomat będzie drukował na raporcie 
kolekcyjnym godzinę i minutę kolekcji? 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie dopuszcza do rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę. 
 

13. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagania dotyczące parkometrów, w punkcie 41) Zamawiający 
zawarł wymagania dotyczące dostępności danych wysyłanych przez parkomat. 

Pytanie:  
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu opóźnienia dostępności danych nie większego niż 60 sekund? Parkomat 
posiadający odpowiednio skonfigurowane dane (alarmy, ostrzeżenia, raporty kolekcyjne, dane transakcji) wysyła 
je bezpośrednio po wystąpieniu i taka operacja wykonywana jest w okresie nie dłuższym niż 60 sekund od 
wystąpienia. Na dostępność do tych informacji w oprogramowaniu zarządzającym ma wpływ operator sieci 
komórkowej, za pomocą, której parkomaty łączą się z serwerem oraz łącze internetowe za pomocą którego 



użytkownik łączy się z serwerem oprogramowania zarządzającego i w tym przypadku Wykonawca nie jest w 
stanie zagwarantować takiego limitu czasu.   
 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie rezygnuje z wymogu dostępności danych nie większego niż 60 sekund. Zapis dopuszcza 
ewentualnie sporadyczne opóźnienie większe niż 60 sekund z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
 

14. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagania dotyczące parkometrów, w punkcie 46) Zamawiający 
zawarł wymagania dotyczące mapy wizualizacyjnej.  

Pytanie :  
Zamawiający opisuje rozwiązanie i prezentację danych opracowane przez jednego z producentów parkomatów. 
Mapa ze statusem parkomatów służy zazwyczaj do celów orientacyjnych i uzyskania podstawowych informacji 
o parkomacie z możliwością jej dalszego rozwinięcia w innych oknach oprogramowania zarządzającego. Czy 
Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym interaktywna mapa z parkomatami będzie miała charakter 
informacyjny na temat sprawności lub niesprawności parkomatu? 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania. 
 

15. Czy Zamawiający dysponuje czytnikiem kodów kreskowych Matrix 1D lub Matrix 2D?  
Odpowiedź :  
Zamawiając nie dysponuje czytnikiem kodów kreskowych. 
 

16. Czy Zamawiający dysponuje odpowiednią infrastrukturą IT do uruchomienia pracy terminali w trybie 
online? 

Odpowiedź :  
Zamawiający nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą IT do uruchomienia pracy terminali w trybie online.  
 

17. Projekt umowy , par. 11 ust. 16. 
Pytanie :  
Zamawiający wymaga, aby po zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca zapewnił Zamawiającemu serwis 
pogwarancyjny. Prosimy o potwierdzenie czy serwis pogwarancyjny będzie świadczony w ramach osobnego, 
odpłatnego zamówieni, jakie Zamawiający wystosuje do Wykonawcy w okresie zbliżającego się zakończenia 
kontraktu lub po jego zakończeniu? Jeżeli zamiar Zamawiającego jest inny niż osobna umowa określająca serwis 
pogwarancyjny, prosimy o doprecyzowanie warunków na jakich miałby się odbywać serwis pogwarancyjny.  
Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza, że serwis pogwarancyjny będzie świadczony w ramach osobnego odpłatnego 
zamówienia, do którego zamawiający nie zobowiązuje się.  
 

18. OPZ pkt 1. 
Pytanie : 
Zamawiający wymaga instalacji oprogramowania na komputerach udostępnionych przez Zamawiającego. 
Prosimy o podanie specyfikacji komputerów oraz określenie czy w przypadku niespełnienia wymogów przez 
komputery do poprawnej pracy programów dostarczonych przez Wykonawcę, Zamawiający we własnym 
zakresie dostosuje komputery do takich wymogów? 
Odpowiedź :  
Zamawiający we własnym zakresie dokona zakupu komputerów wg specyfikacji spełniającej wymagania 
Wykonawcy. 
 

19. OPZ pkt 1  
Pytanie : 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia kontroli kompleksowej konserwacji i wymiany 
wszystkich wyeksploatowanych elementów i materiałów, w tym akumulatorów, systemu nadzorowania SPP tuż 
przez zakończeniem okresu trwania usługi serwisowego w terminie określonym przez Zamawiającego.              



Prosimy o dokładne określenie warunków na podstawie, których Zamawiający stwierdzi wyeksploatowanie 
poszczególnych elementów. Wymiana podzespołów bądź całych urządzeń poniesie za sobą bardzo duże koszty, 
które ciężko skalkulować na etapie przygotowywania oferty, dlatego prosimy o precyzyjne wytyczne określające 
jakie elementy i wedle jakich kryteriów będą uznawane za wyeksploatowane, aby korzystając z własnej wiedzy 
móc skalkulować jaka część podzespołów po okresie 48 miesięcy eksploatacji może zostać uznana za niezdatne 
do dalszego funkcjonowania.  
Odpowiedź :  
Wykonawca powinien dokonać wymiany elementów, które muszą zagwarantować bezawaryjną pracę urządzeń 
przez okres minimum 24 miesięcy od daty zakończenia usługi serwisowej.  
 

20. OPZ pkt 2, ppkt 30)   
Pytanie : Zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczania na biletach dowolnych grafik lub napisów.                        
W związku z tym, że koszty materiałów eksploatacyjnych leżą po stronie Wykonawcy, prosimy                                    
o doprecyzowanie o jakie nadruki chodzi Zamawiającemu oraz czy w zaistniałej sytuacji będzie partycypował                   
w kosztach wymiany papieru? Koszt dodatkowego nadruku w zależności od jego złożoności, wielkości i użytych 
kolorów może stanowić nawet dodatkowe 100 % wartości czystej rolki papieru, stąd informacja o zamiarach 
Zamawiającego jest bardzo ważna celem prawidłowej kalkulacji.     
Odpowiedź :  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość umieszczenia na odwrocie biletu jednokolorowej grafiki lub napisu. 
 

21. OPZ pkt 6, ppkt 4  
Pytanie :  
Czy zamawiający uzna za spełnione warunki posiadania jednego rezerwowego urządzenia (parkometru lub 
terminala kontrolnego) jeżeli takie urządzenia wykonawca będzie posiadał w magazynie głównym firmy                      
i zapewni jego dostawę tego samego dnia do SPP Namysłów?     
Odpowiedź :  
Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

WYKONAWCA „D” 

Pytanie 1 

Zamawiający wymaga możliwości wprowadzania i uzupełniania numeru rejestracyjnego na każdym etapie 

realizacji transakcji. Wykonawca wie z doświadczenia, że taka funkcjonalność komplikuje czytelność interfejsu 

dla użytkownika, co więcej powoduje dezorientuje użytkownika przy manipulacji przyciskami i klawiaturą, 

Wykonawca zaleca możliwość kasowania i uzupełniania numeru rejestracyjnego pojazdu do momentu jego 

ostatecznego zatwierdzenia, użytkownik ma nieograniczoną możliwość weryfikacji numeru, czy Zamawiający 

dopuszcza takie rozwiązanie ? 

 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie zmienia warunków zapisanych w OPZ. 

 

Pytanie 2  

Zamawiający wymaga, aby obudowy parkometrów były wykonane ze stali nierdzewnej, Wykonawca prosi o 

dopuszczenie możliwości dostarczenia parkomatów z blachy stalowej o grubości większej iż minimum 

wymagane przez Zamawiającego pomalowanej farbą zapewniającą odpowiednie właściwości antykorozyjne, co 

powoduje, że proponowane rozwiązanie jest technologicznie co najmniej równoważne do wymaganego dla celu 

jakiemu ma służyć tj. odporność na czynniki atmosferyczne, rdzę, wandalizm, grafitti.                         



Wykonawca ma możliwość przedstawienia referencji na powyższe właściwości. Co więcej proponowane 

urządzenia posiadają stosowne certyfikacje w tym zakresie.  

 

Odpowiedź : 

Zamawiający zgodnie z zapisami OPZ nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 3  

Zamawiający wymaga podświetlenia klawiatury. Wykonawca proponuje dostarczyć rozwiązanie lepsze, które 

umożliwia podświetlenie całego interfejsu użytkownika w warunkach niedostatecznej widoczności                          

tj. na przykład po zmierzchu. Te niewielkie diody LED zamontowane na obudowie panelu słonecznego 

pozwalają na oświetlenie nie tylko klawiatury, ale również instrukcji obsługi, wyświetlacza, wlotów, kieszeni 

odbioru biletu i zwrotu monet. Jest to rozwiązanie zdecydowanie korzystniejsze dla użytkownika przy 

zachowaniu tej samej konkurencyjności.  

 

Odpowiedź :  

Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zastosowanie proponowanego 

rozwiązania zdaniem Zamawiającego może pogorszyć czytelność komunikatów na wyświetlaczu.  

 

 

 

 

 


