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Nr postępowania: ZP/W/2/2021 

 

                            Wykonawcy 
                                 którzy ubiegają się 

                                                           o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

Część I: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 61 urządzeń do wnoszenia opłat za 

parkowanie oraz oprogramowania do obsługi strefy płatnego parkowania w Nysie,  na rzecz 
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 

 

Zamawiający zgodnie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, poniżej przedstawia treść zapytań 

złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  
 

Pytanie 1. 
 

Dotyczy wzoru umowy § 1 punkt 13. 

Prosimy o wyjaśnienie w jakim obszarze mają być przeprowadzone szkolenia w zakresie obsługi 
dostarczonych urządzeń i oprogramowania, osób wskazanych przez Urząd Miejski w Nysie i Starostwo 

Powiatowe w Nysie. 
Czy Zamawiający chce zamówić trzy osobne programy do obsługi strefy: dla MZK w Nysie dla Urzędu 

Miejskiego w Nysie oraz Starostwa Powiatowego w Nysie na zasadzie trzech oddzielnych systemów i 

przenoszenia danych pomiędzy programami np. raz w miesiącu? 
Czy Zamawiający planuje uruchomić to samo oprogramowanie do windykacji w MZK w Nysie oraz 

Urzędzie Miejskim w Nysie i drugie w MZK w Nysie i Starostwie Powiatowym w Nysie? Takie rozwiązanie 
z pracą na dwóch bazach danych (dwóch administratorów danych osobowych) pozwoli, aby wszystkie 

czynności wykonywane np. przez kontrolera, kasjera były widziane w tym samym programie bez 

dodatkowego przenoszenia i prowadzenia dodatkowych uzgodnień, również na stanowisku w urzędzie. 
Dostęp do danych może być ograniczony na poziomie uprawnień i innych form zabezpieczenia. 

Dodatkowo w tym drugim rozwiązaniu kontroler może posiadać jeden program i automatycznie wysyłać 
dane do dwóch różnych systemów w zależności od miejsca wystawienia zawiadomienia. Pozwoli to 

również na ograniczenie kosztu instalacji rozwiązania oraz późniejszego utrzymania. 
 

Odpowiedz 1. 

 
Wykonawca przeprowadzi odrębne szkolenie dla osób obsługujących parkomaty oraz odrębne szkolenie 

w zakresie obsługi oprogramowania.   
Zamawiający wymaga przeprowadzenia dwóch szkoleń z obsługi oprogramowania. W szkoleniu weźmie 

udział 23 osoby w tym, 10 pracowników MZK, 2 pracowników Starostwa Powiatowego, 11 pracowników 

Urzędu Miejskiego. Termin przeprowadzenia pierwszego szkolenia - do trzech dni roboczych licząc od 
dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Kolejne szkolenie dla tej 

samej grupy osób, Wykonawca przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia 
przeprowadzenia pierwszego szkolenia. 

Szkolenia dla pracowników obsługujących oprogramowanie będzie prowadzone łącznie dla wszystkich 
podmiotów, w siedzibie Zamawiającego. 

Szkolenie  dla pracowników obsługujących parkomaty Wykonawca przeprowadzi niezależnie od szkoleń 

z obsługi oprogramowania. Pierwsze szkolenie wykonawca przeprowadzi nie później niż w drugim dniu 
roboczym licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Drugie 



szkolenie Wykonawca przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia pierwszego szkolenia dla 

tej grupy. 

Zamawiający wymaga dostarczenia jednego oprogramowania dla wszystkich podmiotów z modułem 
windykacji należności dostępnym w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz w Starostwie Powiatowym w Nysie. 

Biuro strefy płatnego parkowania nie będzie zajmowało się windykacją należności z tytułu nieopłaconych 
wezwań do wniesienia opłat dodatkowych. 

Oprogramowanie do windykacji musi umożliwiać prowadzenie postępowania windykacyjnego 

(generowanie upomnień, przekazywanie do egzekucji) dla zdarzeń dotyczących dróg gminnych -  przez 
zarządcę dróg gminnych, a dla zdarzeń dotyczących dróg powiatowych -  przez zarządcę dróg 

powiatowych. Parkomaty zlokalizowane przy drogach powiatowych wyszczególnione w pozycji 18, 19, 
20 oraz 30, 31, 32 w załączniku nr 6 do SWZ „Wykaz lokalizacji urządzeń do pobierania opłat za 

parkowanie. Wszystkie pozostałe parkomaty zostaną zlokalizowane przy drogach gminnych.  
Zamawiający doprecyzowuje zapisy Załącznika nr 8 do SWZ i modyfikuje zapis „Wzoru umowy 

gwarancyjnej stanowiącej” Załącznik nr 8 do SWZ w § 1 ust 2, w którym po zdaniu pierwszym dopisuje 

zdanie drugie w brzmieniu: 
„§ 1 ust 2. … Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania sprawnego 

funkcjonowania oprogramowania w tym opieki serwisowej w okresie 60 miesięcy.” 
 

Pytanie 2. 

 
Dotyczy wzoru umowy § 1 punkt 13. 

Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie mają być przeprowadzone szkolenia w zakresie obsługi 
dostarczonych urządzeń i oprogramowania, osób wskazanych przez Urząd Miejski w Nysie i Starostwo 

Powiatowe w Nysie.  
Prosimy o podanie ilości użytkowników z podziałem na firmy i instytucje, które przewidziane są do 

korzystania z oprogramowania do kontroli i windykacji w ramach prowadzonego zamówienia. 

 
Odpowiedz 2. 

Szkolenia dla pracowników wskazanych przez Urząd Miejski w Nysie i Starostwo Powiatowe w Nysie.  
pracujących na oprogramowaniu udostępnionym przez Wykonawcę obejmują: tworzenie zestawień, 

pobieranie danych z systemu, obsługa modułu windykacyjnego. 

 
Pytanie 3. 

 
Dotyczy wzoru umowy §1 punkt 16. 

Prosimy o oszacowanie ilości ewentualnych szkoleń w czasie trwania kontraktu. Tak nieprecyzyjne 

sformułowanie nie pozwala na poprawnie oszacowanie kosztu usługi a tym samym nie pozwala na 
określenie wartości oferty. Czy zamawiający oczekuje deklaracji wykonawcy do możliwości 

przeprowadzenia szkolenia a zakres i koszt będzie indywidualnie ustalany? 
 

Odpowiedz 3 
. 

Dokładne doprecyzowanie ilości i terminów szkoleń zawiera odpowiedz na „Pytanie 1”. 

 
Pytanie 4.  

 
Dotyczy załącznika nr 7 od SWZ. 

 

W rozdziale VIII, punkcie 7.4 Zamawiający oczekuje modułu abonamentów z funkcją ustawienia 
ważności na godziny obowiązywania. Prosimy o wyjaśnienie jak taki abonament ma wyglądać pod 

względem merytorycznym tj. np. od godziny 8 do 15? oraz jak ma przebiegać weryfikacja przez 
kontrolera? Chodzi tutaj o to czy w przypadku przekroczenia czasu, kontroler ma wystawić 

zawiadomienie z przyczyną przekroczenia czasu czy zawiadomieni z przyczyną braku ważnego biletu. 
Jako dostawca oprogramowania do stref płatnego parkowania nie spotkaliśmy się jeszcze z takim 

rozwiązaniem w żadnym z miast. Faktycznie abonamenty na określone pory dnia są sprzedawane, ale 

na parkingach prywatnych. Implementacja tego rozwiązania w programach do obsługi strefy płatnego 
parkowania podwyższa koszt oraz utrudnia sam proces kontroli i nadzoru nad działaniem strefy.  

 



Odpowiedz 4. 

 

Zamawiający wyjaśnia, że system ma umożliwiać wystawianie Abonamentów na: 
1. numer rejestracyjny pojazdu lub na okaziciela, 

2. określać czas w: dniach, tygodniach, miesiącach, kwartałach okres półroczny, roczny, 
3. określać daty: od kiedy do kiedy obowiązuje np. od 15 września do 14 października, 

4. określać zakresu godzin obowiązywania. 

5. określać miejsce parkowania: określona ulicy lub w cała strefa. 
 

Kontroler musi mieć możliwość sprawdzenia abonamentu wg dowolnego kryterium określonego 
powyżej. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia czasu kontroler ma wystawić wezwanie do uiszczenia opłaty 
dodatkowej za brak ważnego biletu. 

 

Pytanie 5. 
 

Dotyczy załącznika nr 7 od SWZ. 
 

W rozdziale VIII, punkcie 7.12 Zamawiający zapisał, że do systemu ma być możliwość wprowadzania 

dokumentacji zdjęciowej obrazujące przez administratora obszaru strefy, w celu uproszczenia 
późniejszego procesu reklamacji.  Prosimy o wyjaśnienie tej funkcji programu. Czy chodzi o stworzenie 

mapy strefy z naniesionymi parkomatami oraz możliwość dodawania w formie załączników dowolnych 
zdjęć zrobionych przez administratora strefy niezależnym urządzeniem dokumentującym? 

Ile zdjęć będzie podpinane do danego punktu? Jak ma wyglądać przeglądanie dokumentacji zdjęciowe? 
Czy opisana funkcjonalność ma być częścią programu do zarządzania parkomatami czy systemu 

windykacyjnego? 

 
Odpowiedz 5.  

 
Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 7. „Zestawienie parametrów i funkcjonalności”, Rozdział 

VIII, pkt 7 ppkt 12,  który otrzymuje brzmienie: 

„Rozdziału VIII, pkt 7 ppkt 12. Do każdej wystawionej opłaty dodatkowej zarejestrowanej w systemie 
program automatycznie przypisze 4 zdjęcia wykonane przez kontrolera.” 

 
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że opisana funkcjonalność ma być częścią systemu kontrolnego i  

windykacyjnego. 

 
Zamawiający nie wymaga stworzenia mapy strefy z naniesionymi parkomatami. 

 
Pytanie 6. 

 
Dotyczy załącznika nr 7 od SWZ. 

  

W rozdziale VIII, punkcie 7.16 Zamawiający zapisał, że system ma generować i obsługiwać 
indywidualnych numerów rachunków bankowych przy wystawianiu wezwań́, przydzielonych do każdej 

z wpłat oraz odczyt odnotowanych na rachunku wpłat do systemu. Prosimy o podanie z jakiego banku 
aktualnie korzysta Zamawiający i jaki format danych jest używany bądź będzie używany np. MT940?. 

Każdy bank ma inną strukturę pliku wymiany danych i doprecyzowanie tego elementu pozwoli na 

przygotowanie oferty uwzględniającej rzeczywiste koszty dostosowania systemu do potrzeb 
Zamawiającego.  

 
Odpowiedz 6. 

 
Zamawiający nie wymaga automatycznego przypisania numeru rachunku bankowego do wystawianych 

opłat dodatkowych z tytułu nieopłacenia miejsca parkingowego.  

 
Zamawiający wymaga aby system windykacyjny automatycznie przypisywał do każdego wystawionego 

upomnienia indywidualny numer rachunku bankowego.  



Urząd Miejski w Nysie korzysta z usług ING Bank Śląski. Struktura plików wynikowych usługi Systemu 
Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) w jakich mogą być zapisywane to:  

I. Format Pliku Wyjściowego – BNK 2 

I. Format Pliku Wyjściowego – BNK2 4 
I. Format Pliku Wyjściowego – MT940 6 

I. Format Pliku Wyjściowego – OWI1 11 

I. Format Pliku Wyjściowego – OWI1 CC 17 
I. Format Pliku Wyjściowego – OWI2 23 

I. Format Pliku Wyjściowego – OWI2 CC 29 
I. Format Pliku Wyjściowego – OWI3 35 

I. Format Pliku Wyjściowego – OWI3 CC 41 

I. Format Pliku Wyjściowego – OWI4 47 
I. Format Pliku Wyjściowego – OWI4 CC 53 

I. Format Pliku Wyjściowego – XM1 59 
 

Starostwo Powiatowe w Nysie korzysta z usług Banku Spółdzielczego w Otmuchowie. Struktura plików 
wynikowych usługi Systemu Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) w jakich mogą być zapisywane 

określimy niezwłocznie po wyborze oferty.  

 
Pytanie 7. 

 
Dotyczy załącznika nr 7 od SWZ. 

  

W rozdziale VIII, punkcie 7.25 Zamawiający zapisał, że system musi umożliwiać generowanie obrotów 
i sald za wskazany okres rozliczeniowy. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o zestawienie 

obrotów i sald na kartotece każdego z dokumentów, kartotece zobowiązanego oraz kartotece na numer 
rejestracyjny?  

 
Odpowiedz 7. 

 

Zamawiający wymaga systemu obsługującego strefę i systemu windykacyjnego w którym możliwe jest 
generowanie obrotów i sald dla każdego elementu będącego składową systemu mandatowego. Np. 

zestawienie opłat wniesionych w parkomcie z podziałem wg ulic, parkomatów. Wykaz, ilości i wartości 
wystawionych opłat dodatkowych wg tablic rejestracyjnych, zestawienie ilości i wartości wpłat, wykaz 

należności niezapłaconych w terminie itp. Natomiast na poziomie części zadań wykonywanych przez 

Urząd Miejski w Nysie i Starostwo Powiatowe w Nysie po otrzymaniu informacji (danych) o niezapłaconej 
opłacie dodatkowej system musi umożliwić generować upomnień, do których to winne być przypisane 

indywidualne rachunki bankowe (SIMP). Gmina Nysa obsługiwana jest zgodnie z obowiązującą umową 
przez ING Bank Śląski, a Starostwo Powiatowe w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie. 

 

Pytanie 8. 
 

Dotyczy załącznika nr 7 od SWZ. 
  

W rozdziale XI, punkcie 6.2 jest zapis, że wydruk zawiadomienia o opłacie dodatkowej posiada godzinę 
i lokalizację najbliższego parkomatu stwierdzenia braku opłaty parkingowej. Czy Zamawiający dopuści, 

aby to kontroler określał najbliższy parkomat i wybrał ze słownika, zamiast automatycznego wyliczania 

odległości przez system? Wyliczenie czasu dojścia do parkomatu może się różnić w zależności od terenu 
np. przeszkoda terenowa uniemożliwiająca szybkie dotarcie do parkomatu choć patrząc na mapę i licząc 

odległość w linii prostej jest on najbliżej lub poprawny odczyt pozycji GPS jest utrudniony lub niemożliwy 
z uwagi na warunki atmosferyczne, zakłócenia budowlane czy techniczne niezależne od użytkownika. 

 

Odpowiedz 8. 
 



Tak, Zamawiający dopuszcza, aby kontroler określał najbliższy miejsca gdzie stwierdzono brak opłaty 

za postój w strefie płatnego parkowania, parkomat, wybierając ze słownika zamiast automatycznego 

wyliczenia odległości przez system. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pytanie 9.  

 
W załączniku nr 7 do Dokumentacji Zamówienia Zamawiający określa specyfikację techniczną  

parkomatów. W części III. Zewnętrzny opis urządzeń i ich numery, które podaje Zamawiający  
„Klawiatura - fizyczna alfanumeryczna z cyframi 0-9 i łacińskimi literami alfabetu. Wymagany układ  

klawiatury: QWERTY.“  
I również  

„...  

Ekran/wyświetlacz - monochromatyczny umieszczony na froncie.  
....  

Przekątna ekranu - minimum 5 cali,  
”  

Pytanie 1: Dlaczego Zamawiający nie zezwala lub nie zamawia od razu pełnokolorowych wyświetlaczy  

dotykowych?  
Z naszego doświadczenia wynika, że monochromatyczne wyświetlacze o takiej przekątnej są w  

dzisiejszych czasach moralnie i technicznie przestarzałe, a przy planowanym użytkowaniu tych  
parkometrów przez co najmniej 5 lat, jak określono w umowie, miasto Nyse mocno ogranicza  

możliwość przedłużenia funkcjonalności tych parkomatów.  
Pełnokolorowe wyświetlacze o większej przekątnej pozwolą również na lepszy komfort czytania w  

każdych warunkach pogodowych oraz ułatwią obsługę osobom niepełnosprawnym (np. z problemami  

ze wzrokiem), turystom zagranicznym (z użyciem przycisku zmiany języka) i jest to w zasadzie  
standard dla tego rodzaju urządzenia.  

Większość producentów parkomatów czy innych automatów biletowych jest już zaznajomiona z  
pełnokolorowym wyświetlaczem dotykowym zasilanym przez panel słoneczny i posiada  

zaawansowane ustawienia zarządzania energią, które pozwalają na 100% funkcjonalność automatu  

nawet przy większym wyświetlaczu.  
Jako międzynarodowy wykonawca automatów biletowych, chcielibyśmy gorąco polecić korzystanie z  

pełnokolorowego wyświetlacza dotykowego (co najmniej 8 lub 10” przekątnej ze względu na  
wyświetlaną na wyświetlaczu klawiaturę), dzięki czemu parkometry będą łatwe w obsłudze i pozwoli  

miastu Nys:  

- Korzystanie z parkomatów o rozbudowanych funkcjonalnościach m.in. g. jako punkt informacji  
turystycznej  

- Integracja większej liczby opłat za usługi miejskie (parking, bilety na transport publiczny, imprezy  
sportowe, muzea...)  

- Łatwiejsze użytkowanie dla osób niepełnosprawnych  
- Promocja wydarzeń miejskich na wyświetlaczu (lub reklamach displayowych)  

- Wiele więcej...  

 
Dziękujemy za rozpatrzenie naszego apelu. 

 
Odpowiedz 9. 

Zamawiający, przed ogłoszeniem postępowania przetargowego dokonał analizy potrzeb w zakresie 
funkcjonalności wyświetlaczy i specyfikacji technicznych wyświetlaczy monochromatycznych i 

wyświetlaczy kolorowych dostępnych w ofercie handlowej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i 
wymaga dostawy wyświetlaczy opisanych w Rozdziale III. ust. 5. Załącznika nr 7 do SWZ, „Zestawienie 

parametrów i funkcjonalności.” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



Pytanie 10.  

 

Dot. załącznik nr 7 do SWZ pkt III.4 i III.5 Czy Zamawiający potwierdza , że klawiatura ma posiadać 
podświetlanie każdego przycisku osobno , a wyświetlacz ma posiadać funkcję automatycznego 

podświetlania włączanego w trakcie wykonywania transakcji w warunkach niedostatecznego oświetlenia 
zewnętrznego?  

 

Odpowiedz 10. 
 

Zamawiający nie określił w OPZ oraz nie potwierdza wymogu podświetlania każdego przycisku osobno 
oraz funkcji automatycznego podświetlania włączanego w trakcie wykonywania transakcji w warunkach 

niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego. 
 

Pytanie 11.  

 
Dot. załącznik nr 7 do SWZ pkt III 9.1 Proszę o potwierdzenie , iż Zamawiający przez pojęcie „ wszystkie 

rodzaje kart płatniczych w Polsce” rozumie katy płatnicze z funkcją płatności zbliżeniowej, tak jak 
opisano to w pkt VI.2.2.  

 

Odpowiedz 11. 
 

Zamawiający potwierdza, że przez pojęcie „ wszystkie rodzaje kart płatniczych w Polsce” rozumie katy 
płatnicze z funkcją płatności zbliżeniowej, tak jak opisano to w pkt VI.2.2.  

 
Pytanie 12.  

 

Czy Zamawiający potwierdza, iż parkomat musi obsługiwać wprowadzenie numeru PIN dla transakcji 
kartami zbliżeniowymi? Taka funkcjonalność jest niezbędna w transakcjach przekraczających kwotę 100 

zł np. realizując opłatę za wezwanie do opłaty dodatkowej lub transakcji kartami wymagającymi 
okresowo autoryzacji kodem PIN. 

 

Odpowiedz 12. 
 

Tak, Zamawiający wymaga aby parkomat obsługiwał wprowadzenie numeru PIN dla transakcji kartami 
zbliżeniowymi  w transakcjach wymagających użycia kodu PIN.  

 

Pytanie 13.  
 

Dot. załącznik nr 7 do SWZ pkt VI.2 Czy Zamawiający potwierdza, ze parkomat ma gwarantować krótki 
czas realizacji transakcji pozwalający na wybudzenie terminala w czasie krótszym niż 5 sek.?  

 
Odpowiedz 13. 

 

Zamawiający nie opisał w OPZ oraz nie potwierdza wymogu że, parkomat ma gwarantować krótki czas 
realizacji transakcji pozwalający na wybudzenie terminala w czasie krótszym niż 5 sek. 

 
Pytanie 14.  

 

Dot. załącznik nr 7 do SWZ pkt IV.5 Czy Zamawiający potwierdza, że transmisja danych GSM musi 
odbywać się poprzez modem pracujący w standardzie 4G LTE kategorii M1, aby zapewnić niskie zużycie 

energii oraz optymalny zasięg sieci mający wpływ na szybki czas przesyłania danych (zgodnie z pkt 
VIII.4 zał. 7 do SWZ) i autoryzacji transakcji BLIK, a także kartami płatniczymi lub opcjonalnie 

przesyłanie w standardzie 2G (GPRS) w razie braku zasięgu sieci 4G?  
 

Odpowiedz 14. 

 
Zamawiający nie określił minimalnych wymagań dotyczących standardu pracy modemu. Modem ma  

zapewnić transmisję danych GSM, stałą łączność z serwerem, raportować w sposób ciągły stan 



urządzenia, jego sprawność i stan zasilania, zgodnie z opisem zawartym w załącznik nr 7 do SWZ pkt 

IV.5. 

 
Pytanie 15.  

 
Czy Zamawiający potwierdza , że urządzenie ma być zatem wyposażone w jeden modem GSM służący 

zarówno do komunikacji z systemem zarządzania , jak i do autoryzacji transakcji BLIK oraz kartą 

płatniczą?  
 

Odpowiedz 15. 
 

Zamawiający w OPZ w załączniku nr 7 do SWZ „Zestawienie parametrów i funkcjonalności”, pkt IV.5. 
określił wymagania wyłącznie dotyczące sposobu transmisji danych. Nie określił, i nie potwierdza, że 

komunikacja z systemem zarzadzania, autoryzacja transakcji blik lub kartą płatnicza musi być 

dokonywana przez jeden modem. 
 

Pytanie 16.  
 

Dot. załącznik nr 7 do SWZ pkt VI.5 Czy Zamawiający potwierdza , że parkomaty mają być wyposażone 

w funkcję przedłużania ważności biletów (zgodnie z zał. 7 do SWZ pkt  VI.7 lit. c) także w oparciu o 
skanowanie kod QR zawartego na bilecie? Taka funkcjonalność znacząco przyspiesza czynność 

przedłużenia ważności biletu i nie powoduje konieczności ponownego wprowadzania numeru 
rejestracyjnego. 

  
Odpowiedz 16. 

 

Zamawiający nie wymaga przedłużania ważności biletów za pomocą zastosowania kodu QR lub kodu 
kreskowego na bilecie opisana funkcjonalność dotyczy wyłącznie opłat dodatkowych. 

 
Pytanie 17.  

 

Dot. załącznik nr 7 do SWZ pkt VI. 17 Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z normą PN-EN 12414 
(wymaganą zgodnie z zał. 7 do SWZ pkt III.13) parkomat w stanie uśpienia ma cały czas wyświetlać 

aktualną datę i czas? 
 

Odpowiedz 17.  

 
Zamawiający wymaga aby parkomat w stanie uśpienia cały czas wyświetlał datę i godzinę oraz aby czas 

na wszystkich parkomatach był zsynchronizowany lub synchronizowany co najmniej dwa razy na dobę. 
 

Pytanie 18.  
 

Prosimy o wyjaśnienie ile stanowisk/licencji programu do obsługi rozliczeń i windykacji ma dostarczyć 

Wykonawca w ramach przedmiotowego postępowania?  
 

Odpowiedz 18. 
 

Zamawiający nie dopuszcza licencjonowania lub ograniczania w jakikolwiek sposób przez Wykonawcę 

dostępu do oprogramowania dla dowolnej liczby użytkowników. Oprogramowania ma być dostępne z 
poziomu przeglądarki. Uprawnienia dostępu do określonych modułów nadaje Zamawiający. 

 
Pytanie 19.  

 
Dostarczone oprogramowanie ma posiadać moduł abonamentowy posiadający funkcję wystawienia 

elektronicznych kart abonamentowych na wybrane ulice, dni tygodnia i godziny ważności abonamentu. 

Prosimy o wyjaśnienie na czy ma polegać funkcjonalność elektronicznych kart abonamentowych? 
 

Odpowiedz 19. 



 

Zamawiający skreśla w Załączniku nr 7 do SWZ, Zestawienie parametrów i funkcjonalności”, w Rozdziale 

VIII. ust. 7. pkt 4. 
 

Pytanie 20.  
 

Prosimy o wyjaśnienie czy oznakowanie o jakim mowa w pkt XIV. 4 załącznika nr 7 dotyczy oznaczenia 

wykonanego na parkomatach, czy też Zamawiający ma na myśli oznakowanie na dodatkowym słupku 
instalowanym przy parkomacie? Rodzaj oznakowania ma znaczące znaczenie dla ceny ofertowej, zatem 

prosimy o doprecyzowanie wymagań.  
 

Odpowiedz 20. 
 

Zamawiający wymaga oznakowania zamontowanego na parkomatach. Znak typu „chorągiewka”. 

Wysokość umieszczenia dolnej krawędzi znaku, od podłoża na którym zamontowano parkomat, nie niżej 
niż 2,80 m. Wymiary znaku (chorągiewki) nie mniej niż podstawa: 40 cm wysokość:  50 cm. Projekt 

oznaczeń i kolorystyka zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po wyborze oferty.  
 

Pytanie 21.  

 
Dot. załącznik nr 7 do SWZ pkt XIV. 1 Z uwagi na znaczącą różnicę cen zakupu czytników kart płatniczych 

u operatorów płatności, Wykonawca nie ma możliwości skalkulowania w swojej ofercie kilku wariantów 
cen czytników. Po drugie wysokość opłat i prowizja operatorów płatności może podlegać zmianom w 

drodze negocjacji, zatem Wykonawca nie ma możliwości wskazania docelowej oferty handlowej 
podmiotu, z którym ostatecznie nie będzie zawierał umowy. Po trzecie w jakim miejscu formularza 

ofertowowego Zamawiający przewidział wskazanie operatorów płatności i jaką procedurę przewidział 

Zamawiający jeśli Wykonawca wskaże jednego operatora płatności- co w przypadku wielu producentów 
jest stosowaną praktyka z uwagi na zawarte umowy globalne z jednym dostawcą usługi? Prosimy zatem 

o odstąpienie od ww. zapisu z uwagi na to, iż Wykonawca na podstawie aktualnego wymogu nie może 
określić swoich zobowiązań. 

 

Odpowiedz 21. 
 

Wykonawca nie może do oferty doliczać opłat i prowizji operatorów. Umowy z operatorami będzie 
zawierał Zamawiający po wyborze oferty. Wykonawca ma wskazać operatorów z którymi ma zawarte 

umowy. Zamawiający wymaga wskazania minimum dwóch operatorów. Zamawiający nie określił 

dokumentu w którym należy wskazać operatorów. Wykonawca wskazuje operatorów w formie 
oświadczenia. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pytanie 22. 

 
Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, X.  

Urządzenia kontrolerskie pkt 9  

 
Wyrażenie: 9. Wykonawca dostarczy 10 urządzeń za pomocą których pracownicy SPP będą mogli 

dokonywać sprawdzenia poprawności działania parkomatów w zakresie wszystkich funkcji użytkowych.  
Pytanie: Stan wszystkich parkometrów monitorowany jest on-line i raportowany w Systemie Centralnym 

do którego mają dostęp upoważnieni pracownicy SPP (na pierwszym ekranie po zalogowaniu). Prosimy 
o potwierdzenie, że monitoring zdalny także jest dopuszczony przez Zamawiającego w ramach tego 

zapisu bez konieczności dostarczania 10 dodatkowych urządzeń do kontroli. 

 
Odpowiedz 22. 

 
Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 7, Zestawienia parametrów i funkcjonalności”,  Rozdział X 

ustęp 9 który otrzymuje brzmienie: 



„Rozdział X ustęp 9. Wykonawca zapewni możliwość monitorowania on-line i raportowania w Systemie 

do którego mają dostęp upoważnieni pracownicy SPP, poprawności działania parkomatów w zakresie 

wszystkich funkcji użytkowych lub dostarczy 10 żetonów lub wdroży inny system do sprawdzania 
poprawności działania parkomatów w zakresie wszystkich funkcji użytkowych.” 

 
Pytanie 23. 

 

Dotyczy: 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, II.2.4)2) oraz 2. SWZ II. OPIS PRZEDMIOTU  
ZMÓWIENIA pkt 2  

 
Wyrażenie: Zamawiający wymaga wykonania 62 stopy fundamentowe pod urządzenia do  

pobierania opłat za parkowanie. 61 w strefie płatnego parkowania w Nysie, jedną stopę  
fundamentową na terenie zajezdni MZK. Szczegółowy wykaz lokalizacji został, wraz ze  

współrzędnymi GPS, wyszczególniony w załączniku nr 6 do SWZ. 

  
Pytanie: W dokumentacji postępowania umieszczonej na Platformie Zakupowej znajduje się  

dokument 10. ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ. WYKAZ LOKALIZACJI PAR KOMATÓW.pdf, lecz  
numeracja wszystkich dokumentów wskazuje, że powinien to być Załącznik nr 6. Prosimy o  

potwierdzenie omyłki pisarskiej.  

 
Odpowiedz 23. 

 
Zamawiający potwierdza zaistnienie omyłki pisarskiej. Opublikowany Załącznik powinien w tytule 

posiadać nr nie 9 lecz 6. 
 

Pytanie 24. 

 
Dotyczy: 3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - WZÓR UMOWY § 1 pkt 5.1)  

Wyrażenie: zamontuje jedno urządzenie do wnoszenia opłat za parkowanie oraz zainstaluje i  
uruchomi oprogramowanie dla strefy płatnego parkowania na terenie Zajezdni MZK  

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez wyrażenie „i uruchomi  

oprogramowanie dla strefy płatnego parkowania na terenie Zajezdni MZK”, jeżeli w 11.  
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOSCI pkt VII ppkt 2.  

wymaga, aby „Oprogramowanie musi działać w tzw. chmurze, być dostępne z poziomu  
przeglądarki internetowej (Firefox i przeglądarki oparte na silniku Chromium) dla użytkowników  

posiadających login i hasło, zabezpieczone certyfikatem SSL”. Czy ten zapis nie powinien  

brzmieć: „zamontuje na terenie Zajezdni MZK jedno urządzenie do wnoszenia opłat za  
parkowanie z zainstalowanym oprogramowaniem dla strefy płatnego parkowania”?  

 
Odpowiedz 24. 

 
Nie powinien. Zapis jest jednoznaczny i nie wynika z niego nic innego niż zapewnienie funkcjonowania 

oprogramowania wraz z zamontowanym urządzeniem testowym. 

 
Pytanie 25. 

 
Dotyczy: 3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - WZÓR UMOWY § 1 pkt 5.2)  

Wyrażenie: Wykonawca zainstaluje i uruchomi oprogramowanie do obsługi Strefy Płatnego  

parkowania w następujących lokalizacjach:  
 

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez powyższe wyrażenie, jeżeli w 11.  
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOSCI pkt VII ppkt 2.  

wymaga, aby „Oprogramowanie musi działać w tzw. chmurze, być dostępne z poziomu  
przeglądarki internetowej (Firefox i przeglądarki oparte na silniku Chromium) dla użytkowników  

posiadających login i hasło, zabezpieczone certyfikatem SSL”. Czy ten zapis nie powinien 

brzmieć: „Wykonawca skonfiguruje dostęp do oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego  
parkowania w następujących lokalizacjach:”?  



 

Pytanie: Czy Zamawiający na tym etapie jest w stanie określić dla ilu stanowisk łącznie należy  

taką konfigurację przeprowadzić?  
 

Pytanie: Odpowiednio należy zmienić zapisy 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE  
PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, VII. Podstawowe funkcje oprogramowania pkt 1  

 

Odpowiedz 25. 
 

Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 7 do SWZ, „Zestawienie parametrów i funkcjonalności”  zapis 
Rozdziału VII. ust 1 poprzez wykreślenie zdania: „Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do wskazanych 

w umowie lokalizacji oprogramowanie niezbędne do obsługi Strefy Płatnego Parkowania” i wpisania w 
jego miejsce zdania: 
„Rozdział VII. Ust. 1. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie niezbędne do obsługi 

Strefy Płatnego Parkowania we wskazanych w Projekcie umowy lokalizacjach i w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego.” 

 
Zamawiający informuje, że oprogramowanie nie będzie licencjonowane przez Wykonawcę. Ilość 

stanowisk dla każdego z podmiotów korzystających z oprogramowania ustali Zamawiający na podstawie 

stwierdzonego zapotrzebowania. 
 

Pytanie 26. 
 

Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, II.  
Ogólny opis przedmiotu zamówienia pkt 2.3)  

Wyrażenie: 2 parkomaty po zakończeniu remontu ul. Rynek w Nysie.  

Pytanie: Prosimy o doszczegółowienie tego zapisu poprzez sformułowanie go w następujący  
sposób: „2 parkomaty po zakończeniu remontu ul. Rynek w Nysie z czego jednym będzie  

zdemontowany parkomat testowy”. Przy aktualnych zapisach ilość urządzeń wynosi 62 sztuki.  
 

Odpowiedz 26. 

 
Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 7 do SWZ, „Zestawienie parametrów i funkcjonalności w 

Rozdziale II ust 2 pkt 3 w którym po słowie „Nysie” dodaje  fraze: 
„z których jednym będzie zdemontowany parkomat testowy.” 

 
Pytanie 27. 

Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, V.  

Montaż parkomatów pkt 1  
Wyrażenie: Zamawiający uzyska wszelkie pozwolenia na lokalizację i montaż parkomatów.  

Projekt lokalizacji parkomatów zawiera załącznik nr 6 do SWZ  
Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie czy a jeśli tak, jaka ilość parkometrów ma znajdować się w strefie  

ochrony konserwatorskiej?  

 
Odpowiedz 27. 

 
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie parkomaty zostaną zlokalizowane w strefie ochrony konserwatora 

zabytków. 

 
Pytanie 28. 

 
Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, V.  

Montaż parkomatów pkt 5  
 

Wyrażenie: Zamawiający wymaga iż w przypadku zmiany lokalizacji urządzenia oraz urządzeń  

lokalizowanych w chodniku, należy teren wokół parkomatu odtworzyć do stanu pierwotnego, a  
uszkodzone w trakcie montażu elementy wymienić na nowe. 



  

Pytanie: Ponieważ zmiana lokalizacji parkometrów nie jest elementem niniejszego Przetargu  

rozumiemy, że będzie dokonywana Przez Wykonawcę na podstawie osobnych zapytań  
ofertowych Zamawiającego i każdorazowo osobno wyceniona, wykonana i zapłacona? 

 
Odpowiedz 28. 

 

Zmiana lokalizacji parkomatów jest elementem niniejszego przetargu zgodnie z zapisem załącznika nr 7 
do SWZ. Rozdział V. ust 5. Zamawiający doprecyzowuje, że w okresie obowiązywania gwarancji może 

zaistnieć konieczność przeniesienia do innej lokalizacji 3 parkomatów. Zamawiający wymaga ujęcia w 
kosztach oferty kalkulacji dotyczącej konieczności przeniesienia 3 sztuk parkomatów. Natomiast nie 

wymaga odtworzenia terenu wokół przeniesionych parkomatów do stanu pierwotnego.  
W związku z powyższym modyfikuje zapis Załącznika nr 7 do SWZ „Zestawienie parametrów i 

funkcjonalności”, w Rozdziale V. ust 5. Poprzez Wykreślenie zdania: „Zamawiający wymaga iż w 

przypadku zmiany lokalizacji urządzenia oraz urządzeń lokalizowanych w chodniku, należy teren wokół 
parkometru odtworzyć do stanu pierwotnego, a uszkodzone w trakcie montażu elementy wymienić na 

nowe.” I w jego miejsce wpisuje zdanie:  
„Rozdział V. ust 5. Zamawiający w okresie trwania umowy serwisowej dopuszcza możliwość 

przeniesienia 3 parkomatów do innej lokalizacji.”  

 
Pytanie 29. 

 
Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, VII.  

Podstawowe funkcje oprogramowania pkt 3.7)  
Wyrażenie: eksportu wszystkich danych zgromadzonych w systemie (chmurze).  

Pytanie: Prosimy o informację, w jakim formacie maiłby następować eksport danych?  

 
Odpowiedz 29. 

 
Format plików Zamawiający określił w Załączniku nr 7 do SWZ w Rozdziale I Definicje w haśle „Eksport 

danych”. 

 
Pytanie 30. 

 
Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, VIII.  

Dodatkowe funkcje systemu pkt 4  

Wyrażenie: W dostarczonym systemie Wykonawca zapewnia, aby każde zdarzenie było  
przesyłane do chmury w czasie rzeczywistym  

Pytanie: Ponieważ Wykonawca nie dostarcza Kart SIM ani nie ma żadnego wpływu na działanie  
sieci GSM w której następować będzie komunikacja pomiędzy urządzeniami i serwerem prosimy  

o wykreślenie tego wymagania lub uszczegółowienie, że w przypadku awarii sieci GSM dane  
zgromadzone w parkometrze zostaną niezwłocznie przesłane do serwera zgodnie z zapisami  

ppkt 3 pkt IX niniejszego Załącznika.  

 
Odpowiedz 30. 

 
Wykonawca ma zapewnić łączność więc,  jeżeli do zapewnienia łączności niezbędne są karty GSM 

Wykonawca dostarcza karty GSM aż do zakończenia okresu gwarancyjnego.  

 
Pytanie 31. 

 
Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, XIV.  

Pozostałe informacje pkt 3  
Wyrażenie: Wykonawca dostarczy kolorowe naklejki przewidziane przez producenta  

parkomatów w celu poprawy ich identyfikacji. Kolor i wzór naklejek do uzgodnienia z  

Zamawiającym  
Pytanie: Wykonawca jest producentem parkomatów i nie przewiduje dodatkowych naklejek w  

celu poprawy ich identyfikacji. Dlatego prosimy o określenie, jakie inne informacje w formie  



naklejek powinny być umieszczone na urządzeniu oprócz tych opisanych w niniejszej  

dokumentacji wprost. Koszt wykonania takich naklejek musi być uwzględniony w celu  

poprawnego oszacowania wartości oferty.  
 

Odpowiedz 31. 
 

Zamawiający wymaga wykonania i umieszczenia na ścianie czołowej parkometru kolorowych naklejek z 

informacjami określonymi przez Zamawiającego. Informacje będą dotyczyły miedzy innymi wysokości 
opłat, które zostaną wprowadzone uchwałą Rady Gminy przed 01.01.2022 r, instrukcji obsługi 

parkomatów, opisu każdego przycisku, informacji o możliwościach dokonywania płatności itp. 
Wykonanie i umieszczenie naklejek na parkomatach Wykonawca wykona w terminie 7 dni roboczych 

licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji zawierającej treść jaką należy umieścić na 
naklejkach. Zamawiający nie potrafi wskazać dokładnego terminu podjęcia uchwały przez Radę Gminy 

w tym zakresie. 

 
Pytanie 32. 

 
Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, XIV.  

Pozostałe informacje pkt 4  

Wyrażenie: Wykonawca dostarczy 61 znaków do zewnętrznego oznakowania parkomatów wg wzoru 
ustalonego z Zamawiającym.  

Pytanie: Prosimy o określenie, jakiego typu znaki ma Zamawiający na myśli? Czy mają to być znaki o 
charakterze znaku drogowego? W jaki sposób mają być zamontowane i na jakim medium? Kto dokona 

montażu tych znaków i uzyska wszystkie potrzebne pozwolenia? Wszystkie informacje dotyczące tego 
elementu dostawy muszą być znane przed terminem składania oferty. 

 

Odpowiedz 32. 
 

Odpowiedz na „Pytanie  32” zawiera „Odpowiedz 20”. 
 

Pytanie 33. 

Dotyczy: 12. WZÓR UMOWY GWARANCYJNEJ Z ZAŁĄCZNIKIEM, §1. pkt 14  
Wyrażenie: Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia nowych urządzeń, jeżeli w okresie  

gwarancji dokonane zostały co najmniej 3 jego naprawy, a urządzenie nadal jest wadliwe.  
Pytanie: Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli zapisem „nadal jest  

wadliwe”. Wyrażenie jest nieprecyzyjne i pozostawia nieograniczoną możliwość interpretacji.  

 
Odpowiedz 33. 
Zamawiający modyfikuje zapis §1 ust 14 Umowy Gwarancyjnej który otrzymuje brzmienie: 
„§1 ust 14. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia nowych urządzeń, jeżeli w okresie 

gwarancji wykonane zostały co najmniej 3 naprawy po awarii urządzenia a w urządzeniu wystąpiła 
awaria po raz 4.” 

 

Pytanie 34. 
Dotyczy: 12. WZÓR UMOWY GWARANCYJNEJ Z ZAŁĄCZNIKIEM, §1. pkt 17.b)  

Wyrażenie: Jeżeli z powodu nieusunięcia w wyznaczonym terminie Wad, które ujawnią się w  
okresie gwarancji, wystąpią udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiającego lub  

osoby trzecie, Gwarant poniesie wszelkie koszty związane z naprawą tych szkód lub pokryje  

wysokość tych szkód.  
Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że punkt ten nie będzie podstawą do dochodzenia  

odszkodowania za utracone korzyści. 
 

Odpowiedz 34. 

 
Zamawiający nie potwierdza aby intencją brzmienia tego punktu było wyłączenie prawa Zamawiającego 
do dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści. Obliczanie utraconych korzyści będzie 



dokonywane za każdy dzień na podstawie średniej za dzień obliczonej z ostatnich trzech miesięcy 

kalendarzowych. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pytanie 35.  

 
Czy Zamawiający wymaga umożliwienie w urządzeniach (parkomatach) wpisywania numeru 
rejestracyjnego pojazdu?  
 
Odpowiedz 35. 
 
Tak. Zamawiający wymaga wpisywania numeru rejestracyjnego pojazdu. Weryfikacja uprawnień do 
parkowania będzie sprawdzana na podstawie numerów rejestracyjnych. 
 

Pytanie 36.  
 

Czy Zamawiający potwierdza, iż zapewni wymagane zezwolenia i dokona odpowiednich zgłoszeń 
dotyczących konserwatora zabytków (jeżeli dotyczy) oraz pozwoleń na budowę jeszcze przed 

montażem parkomatów?  
 
Odpowiedz 36. 
 
Tak. Zamawiający potwierdza, że zapewni wymagane zezwolenia i dokona odpowiednich zgłoszeń 
dotyczących konserwatora zabytków (jeżeli dotyczy) oraz pozwoleń na budowę jeszcze przed 
montażem parkomatów. 
 

Pytanie 37. 

 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu oprogramowania, służącego do windykacji opłat dodatkowych za 
parkowanie? Jeżeli tak, to prosimy o podanie nazwy i producenta. Czy Wykonawca dostarcza we 
własnym zakresie?  
 
Odpowiedz 37.  
 
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie do obsługi strefy płatnego parkowania w Nysie zawierało 
moduł do windykacji opłat dodatkowych. Moduł będzie dostępny dla pracowników Urzędu Miejskiego 
w Nysie oraz Starostwa Powiatowego w Nysie. 
 

Pytanie 38. 
  
Czy Zamawiający potwierdza, iż każdy parkomat ma być wyposażony w jeden sejf na bilon i jeden 
akumulator?  
 
Odpowiedz 38.  
 

Zamawiający wymaga wyposażenia każdego parkomatu w jeden sejf na bilon oraz w jeden akumulator 
lub baterię akumulatorów. 

 
Pytanie 39. 

  
Czy Zamawiający wymaga płatności za pomocą BLIK bezpośrednio w parkomacie, nie za pomocą 
czytnika? Ogranicza to możliwości usterek podzespołów. 
 
Odpowiedz 39. 
  
Zamawiający wymaga aby parkomat był wyposażony w funkcję płatności BLIK oraz za pomocą czytnika 
kart zbliżeniowych. 

  

Pytanie 40. 



  
Czy Zamawiający potwierdza, iż podpisze umowę z operatorem płatności kartą zbliżeniową (PEP – 
polskie ePłatności) na obsługę czytników oraz będzie ponosił koszt utrzymania i prowizji z opłat ?  
 
Odpowiedz 40.  
 
Zamawiający nie potwierdza że, podpisze umowę z operatorem płatności kartą zbliżeniową (PEP – 
polskie ePłatności) na obsługę czytników oraz będzie ponosił koszt utrzymania i prowizji z opłat. 
Wykonawca ma dołączyć do oferty informację z wykazem minimum dwóch operatorów płatności. 
Podpisanie umowy z operatorem nie jest przedmiotem obecnego postępowania. 
 

Pytanie 41. 

  
Czy Zamawiający potwierdza, iż podpisze umowę z operatorem płatności BLIK (tPAY) na obsługę oraz 
będzie ponosił koszt utrzymania i prowizji z opłat ? 
  
Odpowiedz 41.  
 
Zamawiający nie potwierdza że, podpisze umowę z operatorem płatności BLIK (tPAY) na obsługę 
oraz będzie ponosił koszt utrzymania i prowizji z opłat. 
Wykonawca ma dołączyć do oferty informację z wykazem minimum dwóch operatorów płatności. 
Podpisanie umowy z operatorem nie jest przedmiotem obecnego postępowania. 

 
Pytanie 42. 

  
Czy Zamawiający potwierdza, że będzie samodzielnie usuwał podstawowe usterki jak zacięcie 
papieru, zablokowanie selektora monet itp. oraz wymieniał papier po przeszkoleniu przez wykonawcę, 
pracowników zamawiającego w tym zakresie. 
 
Odpowiedz 42.  
 
Zamawiający potwierdza, że będzie samodzielnie usuwał podstawowe usterki jak zacięcie papieru, 
zablokowanie selektora monet itp. oraz wymieniał papier po wcześniejszym szkoleniu w tym zakresie, 
pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę. 

  
Pytanie 43.  

 
Czy Zamawiający dopuszcza parkomaty w kolorze RAL7045?  
 
Odpowiedz 43. 
  

Zamawiający nie dopuszcza parkomatów w kolorze RAL7045.. 
 
Pytanie 44. 

  
Czy Zamawiający potwierdza, iż zakupi karty sim do transmisji danych z parkomatów i terminali i 
będzie ponosił koszt transmisji? 
 
Odpowiedz 44. 
 
Nie karty SIM przez cały okres gwarancji zapewnia Wykonawca. 
 
Pytanie 45. 

  
Czy Zamawiający dopuszcza klawiaturę w układzie alfanumerycznym, spełniającą wymogi czytelności 
i stosowaną w parkomatach na terenie naszego kraju? 
 



Odpowiedz 45. 
 
Zamawiający wymaga aby parkomaty były wyposażone w fizyczną klawiaturę alfanumeryczną z cyframi 
0-9 oraz łacińskimi literami alfabetu. Wymagany układ klawiatury: QWERTY. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pytanie 46. 

 

Dotyczy: 2. SWZ; III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt 1 ppkt 2 lit. d  

Wyrażenie: zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że  
wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej 2 dostawy urządzeń do wnoszenia opłat za  

parkowanie z montażem i instalacją oprogramowania, o łącznej wartości minimum 500 000,00  
złotych brutto.  

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści, aby jako spełnienie wymagań oprócz urządzeń do wnoszenia  

opłat za parkowanie pod uwagę wzięte by były także inne urządzenia do wnoszenia opłat i  
sprzedaży biletów takie jak np. biletomaty? Funkcja biletomatów jest praktycznie taka sama jak  

parkometrów jednakże poziom ich zaawansowania technicznego jest wyższy niż parkometrów.  
W takim wypadku zapis mógłby brzmieć: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał  

lub wykonuje należycie przynajmniej 2 dostawy urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie lub  
sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z montażem i instalacją oprogramowania, o łącznej  

wartości minimum 500 000,00 złotych brutto.” 

 
Odpowiedz  46. 

 

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu oraz Zapisy SWZ które 
otrzymują brzmienie: 

 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w 

przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, sporządzony wg załącznika nr 2 do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien 

potwierdzać wykonanie przynajmniej 2 dostaw, urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie lub 

urządzeń do wnoszenia opłat za bilety komunikacji miejskiej z oprogramowaniem o łącznej wartości 
minimum 500 000,00 złotych brutto z potwierdzeniem ich należytego wykonania bądź wykonywania. 

 
Pytanie 47. 

 
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że niezachowanie terminu 

wykonania przedmiotu Umowy, nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 

Zamawiający nie będzie mieć uprawnienia do odstąpienia od Umowy?  
 
Odpowiedz 47. 
 

Zamawiający nie potwierdza, że w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że niezachowanie terminu 

wykonania przedmiotu Umowy, nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 
Zamawiający nie będzie mieć uprawnienia do odstąpienia od Umowy 

 
Pytanie 48. 

 
Prosimy o doprecyzowanie czy oprogramowanie, o którym wspomina specyfikacja przetargowa, ma 
generować obroty i salda za wskazany okres rozliczeniowy w myśl przepisów o rachunkowości,  

spełniające funkcję Księgi Pomocniczej oraz zawierać plan kont oraz automatyczne schematy 

księgowania?  
 
Odpowiedz 48. 



 
Zamawiający nie wymaga oprogramowania zintegrowanego z planem kont Miejskiego Zakładu 
Komunikacji sp. z o.o. w Nysie, Urzędu Miejskiego w Nysie czy Starostwa Powiatowego w Nysie. 

Dostarczone oprogramowanie ma generować obroty i salda za wskazany okres rozliczeniowy w myśl 
przepisów o rachunkowości spełniające  funkcję Księgi Pomocniczej oraz zawierać plan kont oraz 

automatyczne schematy księgowania. Uzupełnienie odpowiedzi zawiera odpowiedz na Pytanie 7. 

Uzupełnienie odpowiedzi zawiera odpowiedz na pytanie 7. 
 

Pytanie 49. 
 

Co należy rozumieć poprzez urządzenie, za pomocą którego pracownicy SPP będą mogli dokonywać 
sprawdzenia poprawności działania parkomatów, w zakresie wszystkich funkcji użytkowych? Czy 

Zamawiający ma na myśli żeton testowy? 
 
Odpowiedz 49. 
 

Odpowiedz na pytanie 49 została zawarta w odpowiedzi na pytanie 22.  

 
Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje są integralna częścią SWZ. 

Stanowią załącznik do „Wzoru umowy”  stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ oraz do „Wzoru umowy 
gwarancyjnej” stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.  
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