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Informacja dla Wykonawców nr 1 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Zakup systemu elektronicznej obsługi parkingu”, znak: AG-I.272.1.9.2017. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2015. poz. 2164 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia oraz treści umowy pojęcia „drobna 

usterka” i określenie nieco mniej rygorystycznego czasu usunięcia drobnej usterki. Proponujemy wprowadzenie 

zapisu, iż Wykonawca będzie miał 7 dni na usunięcie drobnej usterki oraz zdefiniowanie, że drobna usterka może 

powodować niewielkie ograniczenie funkcjonalności systemu, które nie zakłóca możliwości kontroli wjazdów, 

wyjazdów i rozliczania opłat za parkowanie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż ze względu na złożoność systemu parkingowego i urządzeń w skrajnym przypadku 

może ulec awarii część urządzenia, która wymaga sprowadzenia od dystrybutora, co może wpłynąć na czas 

usunięcia awarii lub drobnej usterki. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w treści umowy możliwości wydłużenia czasu 

naprawy na zasadzie porozumienia stron, gdy awarii ulegnie urządzenie, którego z obiektywnych przyczyn nie da 

się sprowadzić w przeciągu 2 dni roboczych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 3: 

Automatyczne Kasy Parkingowe 

Określacie Państwo, iż kasy muszą być przygotowane do uruchomienia płatności kartą po podpisaniu przez 

Zamawiającego stosownych umów. Prosimy o doprecyzowanie, czy oznacza to konieczność wyceny na etapie 

przetargu i wyposażenia dostarczanych kas w terminal płatności kartą płatniczą i kredytową? Czy przystosowanie 

ma jedynie obejmować możliwość łatwej instalacji terminala płatniczego w przyszłości, ale bez uwzględniania 

kosztów terminala na etapie oferty do przetargu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby dostarczane i montowane Automatyczne Kasy Parkingowe były już wyposażone  

w terminale płatności kartą płatniczą, czyli oferta musi zawierać w sobie wycenę niezbędnych elementów. 

 



 

Pytanie 4: 

Obsługa płatności kartą w kasach automatycznych 

Urządzenia umożliwiające płatność kartą do zabudowy w kasach automatycznych składają się z kilku elementów, 

które mają wpływ na funkcjonalność i cenę ofertowanego rozwiązania. Automat kasowy może być wyposażony 

wyłącznie w czytnik kart bezstykowych z możliwością akceptacji płatności do 50zł, z czytnik kart bezstykowych + 

pinpad do płatności powyżej 50zł lub pełny moduł wraz z obsługą płatności kartą stykową (chipową).Prosimy o 

określenie jakiej konfiguracji wymaga Zamawiający. Zwracamy w tym miejscu uwagę, iż wyposażenie automatu w 

„pełny” moduł płatności kartą będzie wiązało się z wyraźnie wyższą ceną, niż np. w opcji akceptacji wyłącznie kart 

zbliżeniowych z płatnością do 50zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby zamontowane terminale płatnicze umożliwiały dokonywania transakcji zarówno kartami 

płatniczymi stykowymi jak i bezstykowymi (płatność zbliżeniowa). 

 

Pytanie 5: 

Szlabany parkingowego 

W specyfikacji określacie Państwo, iż potrzebne są szlabany do pracy ciągłej (intensywnej). Pragniemy zwrócić 

uwagę, że stosowane określenie pracy intensywnej cechuje szlabany o mniejszej trwałości niż szlabany określane 

jako urządzenia do pracy ciągłej. Prosimy o określenie jakie szlabany są wymagane, ewentualnie o określenie 

przewidywanej ilości cykli otwarcia szlabanu w ciągu doby. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania szlabanów przystosowanych do pracy ciągłej. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o informacje odnośnie możliwości dokonania wizji lokalnej 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30,  

po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą odpowiedzialną za nadzór nad aktualnie funkcjonującym parkingiem 

pod numerem telefonu 0 41 342-13-51 lub 0-781-811-435. 

 

 

 


