
     
                                                                                      
 
 
 
 
 

Prudnik, dnia 22.01.2019 r. 
 
DE.252.1.2019 
 
 

 
 
 

W związku z otrzymanym w dniu 21.01.2019 roku zapytaniem dotyczącym 
postępowania przetargowego  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
17.01.2019 r. pod numerem 504830 – N - 2019 r. na zadaniu: Dostawa systemu nadzorowania 
Strefy Płatnego Parkowania w Prudniku” zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi : 

 
 

1. Czy pobraniem gotówki z parkomatów oraz procedurą związaną z liczeniem i wpłatą 
gotówki będzie zajmował się Zamawiający ? 

 Odpowiedź: Tak Pobraniem gotówki z parkomatów oraz procedurą związaną z 
liczeniem i wpłatą gotówki będzie zajmował się Zamawiający. 
 
 

2. Czy w zakresie zamówienia oprócz dostarczenia systemu obsługi SPP, w tym 
parkomatów, Zamawiający wymaga świadczenia jakichkolwiek usług ? Czy 
Zamawiający samodzielnie będzie dokonywał kontroli wnoszonych opłat, poboru 
gotówki z parkomatów, egzekucji opłat dodatkowych ?  

Odpowiedź: Tak Zamawiający samodzielnie będzie dokonywał kontroli wnoszonych 
opłat, poboru gotówki z parkomatów, egzekucji opłat dodatkowych. 
 
 

3.  W związku z krótkim okresem realizacji umowy prosimy o potwierdzenie, iż projekt 
organizacji ruchu przygotował lub przygotuje oraz zatwierdzi Zamawiający wraz ze 
wszystkimi koniecznymi zezwoleniami, w tym (jeżeli dotyczy) uzgodnienia z 
konserwatorem zabytków. Jeżeli powyższe ma wykonać Wykonawca to jest to 
niemożliwe we wskazanym terminie i wnosimy o zmianę terminu realizacji umowy na 
okres do 30 dni roboczych od podpisania umowy. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający przygotuje oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu 
wraz ze wszystkimi koniecznymi zezwoleniami.  
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4. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia (parkomaty) o wymiarach urządzenia (mm): 
490 szerokość, 320 głębokość, 1780 wysokość? 

Proponowane urządzenia są gabarytowo mniejsze (objętościowo) i bardziej estetyczne ze 
względu na swoją wysokość i głębokość. Jako wieloletni producent urządzeń parkingowych 
projektujemy urządzenia już od 19 lat, w ciągu których udało się nam dopasować obudowę 
parkomatów do wymagań Klientów i najwyższych obecnych standardów. Nasze parkomaty w 
liczbie kilkuset sztuk pracują w wielu miastach w Polsce od wielu lat. 
Wymagania co do zewnętrznych wymiarów parkomatów zawarte obecnie w SIWZ, 
determinują wybór konkretnych wykonawców a uniemożliwiają udział innym którzy maja w 
swojej ofercie seryjnej parkomaty lecz o innych wymiarach niż obecnie określił 
Zamawiający. Proponowane przez Oferenta urządzenie mimo iż jeden z wymiarów 
przekracza (szerokość) 
nieznacznie wymiar podany w SIWZ, objętościowo jest mniejsze niż urządzenie które 
spełniało by wymogi SIWZ (graniczne). 
Wnosimy wobec tego o uznanie przez Zamawiającego, iż w ramach zamówienia można 
dostarczyć parkomaty których 
wymiar zewnętrzny może być inny niż określa zamawiający jednak objętość parkomatu 
(wyliczona z tych wymiarów szer x dł x wys) nie może przekroczyć wartości: 315 000 cm3. 
Obecnie bowiem szerokość parkomatu który Oferent ma w seryjnej 
produkcji wyklucza go z możliwości uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu co jest 
niezgodne z zasadami konkurencji. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach: 490 szerokość, 320 
głębokość, 1780 wysokość 

 
 

5. Prosimy o bardziej precyzyjne opisanie funkcjonalności umieszczonej w specyfikacji: 
„wprowadzenie dokumentacji zdjęciowej obrazującej wybrane przez administratora obszary 
strefy, w celu uproszczenia późniejszego procesu reklamacji. W celu udokumentowania 
oznaczenia pionowego i poziomego w strefie, lokalizacji parkometrów oraz przypisania 
fotografii do wybranych ulic lub stref,” 
Odpowiedź: Wykonanie dokumentacji zdjęciowej i przypisanie fotografii do wybranych 
części strefy ma umożliwi ć wykorzystania automatycznie tych fotografii, podczas 
odpowiedzi na reklamacje składane przez kierowców. Np poprzez udzielenie odpowiedzi 
dotyczącej danego zgłoszenia wraz z przypisaną dokumentacją zdjęciową z miejsca 
zdarzenia, tj. dokumentacja wykonana podczas kontroli pojazdu oraz dokumentacja 
obrazująca oznaczenie strefy w wybranym obszarze. 
 
 

6. Dotyczy zapisu specyfikacji: „edycja wprowadzonych wcześniej dokumentów, tekstów 
dokumentów oraz innych zmiennych przypisanych do klienta”. 

O jakich dokumentach Zamawiający miał na myśli pisząc „edycja wprowadzonych wcześniej 
dokumentów(…)” – czy Zamawiający chce wprowadzić do systemu jakieś dokumenty które 
do tej pory prowadził ręcznie/w innym systemie ? 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli tre ść zawiadomień i wezwań do zapłaty, 
odpowiedzi na reklamacje, zmiany podstaw prawnych w tychże dokumentach, edycja 
ulic objętych strefą, zmiany stawek opłat dodatkowych i zasad ich uiszczania. 
Tworzenie, usuwanie zakresu kompetencji użytkowników (kontrolerów, 
administratorów). 
 
 



 
7. Czy Zamawiający potwierdza, iż obsługa parkomatu (po wyborze Klienta) może być 

wyświetlana w językach: polski, niemiecki, angielski? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający określił w specyfikacji, iż obsługa parkomatu (po 
wyborze Klienta) ma być wyświetlana w minimum czterech językach: polskim, 
angielskim, niemieckim, czeskim. 
 
 

8. Czy Zamawiający potwierdza, iż numer rejestracyjny pojazdu po wpisaniu na 
klawiaturze i zaakceptowaniu (przejście do płatności) będzie możliwy do zmiany po 
anulacji transakcji – ponownie wykonując procedurę zakupu biletu? 

Odpowiedź: Zamawiający określił w specyfikacji, iż wprowadzanie numeru 
rejestracyjnego (o ile jest wymagany), jego kasowanie i uzupełnianie musi być możliwe 
na każdym etapie realizacji transakcji przed jej ostatecznym zakończeniem. 
Zamawiający nie dopuszcza poprawiania/zmiany numeru rejestracyjnego poprzez 
anulowanie transakcji i jej ponowne rozpoczęcie. 
 
                                                                           
                                                                                              ……………………………………. 
                                                                                                           Kierownik Zamawiającego 

Władysław Podróżny 
                              


