
     
                                                                                      
 
 
 
 
 

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 : 

 
 
 Pytanie 1  
Dotyczy SIWZ Zamawiającego.  
Czy Zamawiający dokona zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, miejsca 
lokalizacji parkomatów w odpowiednich instytucjach?  
Odpowiedź: Zamawiający dopełni wszelkich formalności związanych z przepisami 
prawa budowlanego. Montaż parkometrów odbędzie się na istniejących stopach 
fundamentowych.  
 
 
Pytanie 2  
Dotyczy SIWZ Zamawiającego.  
Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada już parkomaty jeśli tak to czy w miejscach 
starych parkomatów mają być zainstalowane nowe parkomaty (z wykorzystaniem bieżących 
fundamentów)?  
Odpowiedź:  
 
Zamawiający nie posiada parkometrów. 
Zamawiający posiada fundamenty z rozstawem śrub przedstawionym na rysunku poniżej. 
Parkomaty mogą być zainstalowane za pomocą adapterów na istniejących fundamentach. 
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Pytanie 3  
Dotyczy SIWZ Zamawiającego.  

Opłaty związane z obsługą płatności kartami bankowymi w parkomatach składają się z 
2 części, pierwsza część są to opłaty wynikając z podpisania umowy z operatorem płatności 
kartami, druga to opłaty wynikające z utrzymania terminali płatniczych. Czy Zamawiający 
będzie ponosił wszystkie opłaty czy opłata za utrzymanie terminali płatniczych będzie po 
stronie Wykonawcy i powinna zostać uwzględniona w łącznej cenie za wykonanie 
zamówienia? Jeśli opłata za utrzymanie terminali płatniczych będzie po stronie Wykonawcy 
to na jaki okres czasu ? 
Odpowiedź: Opłaty wynikaj ące z podpisania umowy z operatorem płatności kartami 
ponosić będzie Zamawiający. Opłaty za utrzymanie terminali płatniczych w okresie 
gwarancji będzie ponosił wykonawca przez okres gwarancji. 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 4  
Dotyczy SIWZ i Załącznika nr 5 tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia  
Zamawiający wymaga:  
„ Obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne (wandalizm), wykonana ze stali 
nierdzewnej o grubości min. 2 mm, pomalowana farbą w kolorze palety RAL 7016 odporną 
na działanie czynników atmosferycznych,…”  
Pytanie  
Czy zamawiający dopuści równoważny, inny niż stal nierdzewna, rodzaj materiału obudowy 
np. panele z aluminium, zabezpieczone powłoką lakierniczą, o grubości min. 4mm, odporne 
na wandalizm oraz na działanie warunków atmosferycznych i korozję z powłoką lakierniczą, 
która umożliwia usuwanie „graffiti” bez jej uszkodzenia.  
Ograniczenie dotyczące konstrukcji obudowy parkomatów, do wykonania której ma być 
użyta stal nierdzewna grubości 2mm eliminuje część producentów parkomatów i ogranicza 
konkurencję.  
W przypadku oferowanych przez nas parkomatów ich obudowy są wykonane z profili z 
aluminium o grubości 4mm, dodatkowo malowane proszkowo. Rozwiązanie to, sprawdzone 
w ponad 60 tys. parkomatów, zainstalowanych w różnych strefach klimatycznych na całym 
świecie, zapewnia pełną odporność obudowy na rdzę. 
Wielu producentów stosuje do wykonania obudowy parkomatu inny materiał niż stal 
nierdzewna i są w stanie zagwarantować odporność obudowy na korozję. Z tego powodu 
proponowałbym rozważyć zapis dotyczący gwarancji na korozję obudowy zamiast ograniczać 
do jednego materiału konstrukcję obudowy.  
Poniżej przykład, że nawet stal nierdzewna wbrew swojej nazwie nie jest w pełni odporna na 
korozję. 



Również pod względem wytrzymałości mechanicznej i odporności na włamania obudowa z 
paneli aluminiowych o grubości 4mm jest co najmniej równoważnym rozwiązaniem z 
obudową ze stali nierdzewnej.  
Niewątpliwą zaletą obudowy wykonanej z paneli (a nie spawanej w całości) jest możliwość 
wymiany w przypadku lekkich uszkodzeń mechanicznych pojedynczego panelu, zamiast całej 
obudowy. Należy mieć jednak świadomość, że w przypadku mocnych uszkodzeń, wynikłych 
np. podczas kolizji pojazdu z parkomatem, nie przeprowadza się napraw blacharskich 
obudowy (klepanie, malowanie czy szpachlowanie), tylko wymienia ją z prostych względów 
ekonomicznych na nową. Przy ocenie wytrzymałości obudowy w szczególności należy 
uwzględnić kształt profili zewnętrznych, odpowiednio trwały system połączeń 
poszczególnych elementów oraz rozmieszczenie i konstrukcję wzmocnień, która zapewnia 
sztywność i stabilność urządzeń a nie tylko materiał, z którego jest wykonana obudowa.  
Należy również zwrócić uwagę na to, że żadna obudowa zewnętrzna parkomatu nie zapewnia 
pełnej odporności na próby włamania, a tylko może je ograniczyć. Pieniądze zgromadzone w 
parkomatach chroni odpowiednio zamontowany i do tego przystosowany sejf. Zarówno stal 
nierdzewna o grubości 2 mm ani inne materiały stosowane w obudowach nie są w pełni 
odporne na użycie łomu, przecinaka, młota, prób rozwiercania itp. a możliwość włamań do 
wnętrza obudowy ogranicza się w inny  
sposób np. przez odpowiednią konstrukcję drzwi technicznych czy kasowych, które szczelnie 
dolegają do innych części obudowy, ograniczając tym samym włożenie łomu czy innego 
narzędzia. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji 
 
 
 
 
Pytanie 5  
Dotyczy SIWZ i Załącznika nr 5 tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia  
W chwili obecnej zdecydowana większość światowych producentów parkomatów stosuje w 
swoich urządzeniach piktogramy w celu oznaczenia odpowiednich przycisków. Robienie 
opisów dodatkowo w 3 językach do każdego przycisku wpływa na załamanie estetyki 
urządzenia. Ponadto wg. naszej wiedzy jedynie polscy producenci parkomatów stosują 
rozwiązanie polegające na fabrycznym drukowaniu opisów przycisków (nie za pomocą 
naklejek) co zdecydowanie ograniczy liczbę oferentów i co za tym idzie konkurencyjność 
ofert. Czy Zamawiający zmieni zapis i dopuści oznaczenie przycisków urządzeń za pomocą 
piktogramów lub umożliwi zastosowanie odpornych na uszkodzenia naklejek z opisami 
przycisków ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie piktogramów razem z wymaganymi napisami w 
minimum czterech jezykach. 
 
 
Pytanie 6  
Dotyczy SIWZ i Załącznika nr 5 tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia  
Zamawiający wymaga aby: „w przypadku awarii (o ile rodzaj awarii na to pozwala) 
parkometr powinien w stanie aktywnym wyświetlać lokalizację najbliższego sprawnego 
parkometru”  
Czy Zamawiający zaakceptuje, aby informacja „o najbliższym sprawnym parkometrze” 
znajdowała się na łatwo wymiennej instrukcji lub w postaci mapki umieszczonej na 



urządzeniu? Jest to rozwiązanie bardziej praktyczne w szczególnie w przypadku kiedy dojdzie 
do uszkodzenia wyświetlacza w urządzeniu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Parkometr 
musi informować użytkownika o stanie działania, np. w formie wyświetlania stosownych 
komunikatów na ekranie lub w inny jednoznaczny sposób (sygnalizacja świetlna). W 
przypadku awarii (o ile rodzaj na to pozwala), parkometr musi w stanie aktywnym 
wyświetlać lokalizację najbli ższego sprawnego parkometru. Zamawiający nie dopuszcza 
informacji o „lokalizacji najbli ższego sprawnego parkometru” w postaci instrukcji lub 
mapki umieszczonych na obudowie urządzenia. 
 
 
 
Pytanie 7  
Dotyczy SIWZ i Załącznika nr 5 tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia  
Zamawiający wymaga umożliwienia płatności w parkomatach za pomocą zbliżeniowych kart 
płatniczych w systemach PayPass/PayWave. Pomimo, iż w chwili obecnej ta forma płatności 
jest szeroko propagowana to znaczna większość użytkowników kart płatniczych korzysta ze 
standardowego systemu płacenia kartami poprzez włożenie karty do czytnika. Czy 
Zamawiający zmieni wymóg dotyczący opłat kartami płatniczymi w parkomatach na 
możliwość wnoszenia opłat w parkomatach za pomocą funkcjonujących na rynku polskim 
kart bankowych/płatniczych niewymagających zatwierdzenia transakcji kodem PIN w 
szczególności kart chipowych oraz zbliżeniowych w systemie PayPass/PayWave? Takie 
rozwiązanie umożliwi opłacenie parkowania większej liczbie użytkowników parkingów. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. Parkometr musi umożliwiać 
wnoszenie opłat za pomocą funkcjonuj ących na rynku polskim kart bankowych 
zbliżeniowych nie wymagających zatwierdzenia transakcji kodem PIN w systemie 
PayPass/PayWave. 
 
 
 
Pytanie 8  
Dotyczy SIWZ i Załącznika nr 5 tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia  
Zamawiający wymaga aby w warunkach słabej widoczności każdy znak klawiatury 
alfanumerycznej QWERTY był podświetlany. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w 
postaci dodatkowego oświetlenia wbudowanego w daszek parkomatu oświetlającego panel 
urządzenia w tym wszystkie przyciski klawiatury? Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie 
zapewnione wygodne korzystanie z klawiatury w warunkach słabej widoczności. Wymóg 
dotyczący podświetlania indywidualnie każdego znaku klawiatury promuje jednego z 
lokalnych producentów parkomatów i zdecydowanie ograniczy konkurencyjność ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci dodatkowego oświetlenia 
wbudowanego w daszek parkomatu oświetlającego panel urządzenia, w tym wszystkie 
przyciski klawiatury. 
 
 
Pytanie 9  
Dotyczy SIWZ i Załącznika nr 5 tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia  
Czy Zamawiający dopuści kolor obudowy z palety RAL 9006? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby parkomaty były pomalowane farbą w kolorze 
palety RAL 7016  odporną na działanie czynników atmosferycznych, zabezpieczona 
powłokami antygraffiti oraz antyplakatowymi . 



 
 
 
Pytanie 10  
Dotyczy SIWZ i Załącznika nr 5 tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia  
Czy parkomaty muszą być w chwili uruchomienia zaprogramowane do wydawania biletu 
darmowego czy mają mieć jedynie możliwość takiego zaprogramowania. Jeśli muszą od 
uruchomienia wydawać bilet 0,00zł darmowy to na jaki okres czasu? 
Odpowiedź: Parkomaty od chwili uruchomienia muszą być przystosowane do 
wydawania biletów bezpłatnych na okres 7 minut. 
 
 
 
Pytanie 11  
Dotyczy SIWZ i Załącznika nr 5 tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia  
W jaki sposób Zamawiający rozumie funkcje wprowadzania numeru rejestracyjnego na 
każdym etapie realizacji transakcji przed jej ostatecznym zatwierdzeniem? Czy parkomat ma 
mieć specjalne przyciski do powrotu do funkcji wprowadzania numeru rej.?  
W zdecydowanej większości produkowanych parkomatów w przypadku konieczności 
wprowadzenia numeru rejestracyjnego pojazdu, numer rejestracyjny wprowadza się:  
• • na początku dokonywania transakcji czyli wprowadzenie nr. rej. - dokonanie 
płatności  
 
– akceptacja i wydruk biletu lub  
• • na końcu dokonywania transakcji czyli wybór sposobu płatności i wprowadzenie 
kwoty – wprowadzenie nr. rej. – akceptacja i wydruk biletu.  
 
W obu przypadkach bez wpisania nr. rej. użytkownik nie pobierze biletu. Dzięki temu proces 
dokonywania płatności jest uporządkowany i czytelny dla użytkownika. Czy Zamawiający 
dopuści zaproponowane metody wprowadzania numeru rejestracyjnego? 
Odpowiedź: Wprowadzanie numeru rejestracyjnego (o ile jest wymagany), jego 
kasowanie i uzupełnianie musi być możliwe na każdym etapie realizacji transakcji przed 
jej ostatecznym zakończeniem.  
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