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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa 38 szt.
fabrycznie nowych parkomatów, serwis i konserwacja parkomatów oraz prowadzenie Bazy
Danych Parkomatów w ramach zadania: „Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego
Parkowania” oraz „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w strefie Płatnego Parkowania w
Zielonej Górze oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkometrów
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść
zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu
08 maja 2020 r. wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 2.1.
W punkcie 1.2.26.2 zawarta jest informacja, iż Zamawiający wskaże agenta rozliczeniowego. Taka
procedura jest niewykonalna, ponieważ producenci parkomatów są zintegrowani z operatorami, od
których zamawiane są czytniki. Prosimy o podanie zatem na etapie postępowanie wykazu operatorów,
z którymi współpracuje Zamawiający lub dopuszczenie procedury, w której Wykonawca wskaże
agenta rozliczeniowego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że transakcje bezgotówkowe realizowane są przez Centrum Elektronicznych
Usług Płatniczych eService S.A.
Pytanie 2.2.
Czy Zamawiający potwierdza, że płatność za pomocą BLIK ma być niezależną od terminala
płatniczego funkcją i ma być dostępna nawet w przypadku jego awarii ze względu na zapewnienie
konieczności umożliwienia płatności bezgotówkowej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie sprecyzowano sposobu realizacji płatności systemem BLIK, o ile
zapewniony zostanie poziom bezpieczeństwa na poziomie czytnika bankowego.
Pytanie 2.3.
OPZ I.2.8.4
Czy Zamawiający dopuszcza klawiaturę z przyciskami oznaczonymi za pomocą piktogramów, których
znaczenie jest opisane słownie (zgodnie z wymogami Zamawiającego) w instrukcji obsługi
umieszczonej na ścianie czołowej urządzenia?
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Odpowiedź:
TAK
Pytanie 2.4.
OPZ I.2.22.3
Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na druku przy kolekcji monet tylko bieżącego
raportu oraz możliwość wydrukowania z parkomatu na żądanie raportów historycznych?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie 2.5.
OPZ II.2.1.3
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia kim są użytkownicy końcowi? Czy Zamawiający ma na myśli kierowców
kupujący parkowanie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Użytkownikami Końcowymi są pracownicy Zamawiającego, korzystający z
zasobów BDP.
Pytanie 2.6.
Czy przedłużenie biletów dotyczy wyłącznie parkomatów objętych zamówieniem , czy też wszystkich
parkomatów zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania? Czy w przypadku wymogu przedłużenia
biletu w całej strefie, Zamawiający zapewni dostęp i pomoc techniczną w uzyskaniu informacji o
biletach zakupionych w strefie w urządzeniach MBS Computergraphik?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że opisana funkcjonalność dotyczy wyłącznie parkomatów objętych
zamówieniem.
Pytanie 2.7.
Prosimy o wyjaśnienie czy na wykonanych 38 nowych fundamentach będą instalowane urządzenia z
przedmiotowego postępowania? Czy zamówione parkomaty będą instalowane w miejsce istniejących
obecnie parkomatów , czy też w innych lokalizacjach?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zakres prac obejmuje
1)

Wykonanie 38 szt. fundamentów montażowych, w lokalizacjach wskazanych przez

Zamawiającego;
Nastepnie:
2)

Montaż 33 szt. dostarczonych parkomatów na wcześniej wykonanych fundamentach;

3)

Relokacja (demontaż i montaż) 5 szt. funkcjonujących parkomatów Z-3 prod. MBS

Komputergraphik. Sp. z o.o. na wykonanych przez Wykonawcę fundamentach.
4)

Montaż 5 szt. dostarczonych parkomatów na istniejących (zwolnionych zgodnie z pkt. 3)

fundamentach.
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Pytanie 2.8.
Prosimy o wyjaśnienie czy w kryterium terminu wykonania zamówienia, Wykonawca ma posłużyć się
pełnymi tygodniami tj. 1, 2,3 do 8 tygodni czy też niepełnymi tygodniami?
Odpowiedź:
TAK, pełnymi tygodniami.
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