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Nysa, 17.01.2022 r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Wykonawcy wszyscy
Dotyczy ZP/W/1/2022
W związku z ogłoszonym postępowaniem na: „Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 3 urządzeń
do wnoszenia opłat za parkowanie oraz oprogramowania do obsługi Parkingu Prywatnego w
Nysie na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.” do zamawiającego wpłynęły
następujące pytania:
Pytanie 1.
Dot. III. 10. Parkomat musi być wykonany z materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniające wymagania urządzenie, którego obudowa
jest wykonana z blachy cynkowanej, dodatkowo zabezpieczonej powłoką lakieru proszkowego. Jest to
rozwiązanie powszechnie stosowane przez producentów parkomatów i zapewnia ochronę antykorozyjną.
Odpowiedz 1.
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzeń wykonanych z blachy ocynkowanej zamiast
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
Pytanie 2.
Dot. IV. 3. Instalacja elektryczna jak i cała elektronika oraz wszystkie elementy składowe urządzenia
muszą być dostosowane do pracy na otwartej przestrzeni w temperaturach od -25 st C. do +55 st C. i
wilgotności względnej powietrza 97%, z kondensacją pary wodnej.
Zgodnie z normami określającymi warunki pracy dla polskiej strefy klimatycznej, dolny zakres
temperatury pracy to -20 oC. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że parkomat powinien być odporny na
wilgotność względna powietrza 97% zaś w punkcie III. 13. że parkomaty muszą spełniać wymagania
normy PN-EN 12414 według której wilgotność względna powietrza to 95% a nie 97%. Prosimy o
potwierdzenie, że Zamawiający uzna za zgodne z wymaganiami urządzenie, które spełnia wymagania
wskazanej przez Zamawiającego PN-EN 12414 gwarantując bezawaryjne działanie w zakresie
temperatur od -20 oC do 40 oC i wilgotności względnej powietrza 95%.
Dot. 5 ust. 1 lit. ,,b” Umowy
Odpowiedz 2.
Zamawiający nie wyraża zgody aby, instalacja elektryczna jak i cała elektronika oraz wszystkie elementy
składowe urządzenia były dostosowane do zakresu temperatur w węższym zakresie niż wskazany w
opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wyraża również zgody na obniżenie parametrów
dotyczących wilgotności względnej powietrza.
Pytanie 3.
Czy Zamawiający doprecyzuje za jakie naruszenia przewiduje karę umowną w wysokości 0,5% wartości
brutto umowy? Określenie ,,naruszenie warunków umowy” jest pojęciem niedookreślonym, tym
bardziej, że Zamawiający w umowie gwarancyjnej przewidział odrębną karę umowną za zwłokę w
wykonaniu naprawy gwarancyjnej w wysokości 200 zł brutto. W związku z powyższym wnosimy o
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zmianę umowy poprzez wykreślenie przedmiotowego postanowienia lub wskazanie konkretnie za jakie
zawinione działania Wykonawcy Zamawiający będzie mógł naliczyć karę umowną.
Odpowiedz 3.
Zamawiający nie stworzy katalogu ważnych i mniej ważnych naruszeń warunków umowy. Zapis § 5 ust
1 lit b umowy jednoznacznie określa, że za każde naruszenie warunków umowy zamawiający „może
zażądać” kary mownej w wysokości 0,5% wartości brutto umowy.
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