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DO:  

UCZESTNIKÓW 

POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
( do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.osirtargowek.waw.pl) 

 
 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 

 
Dotyczy: Dostawa i montaż parkingowego systemu kontroli dostępu w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego z Budżetu Obywatelskiego pn. Parkuj i pływaj na pływalni Polonez w Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Dzielnicy Targówek 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do 
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytanie 1. Wnosimy o wydłużenie czasu składanie ofert do 16.04.2021 - Zamawiający opublikował 

ogłoszenie 01.04.2021 godz. 21:55, w ogólnodostępnych portalach typu „Biznes Polska” informacja ukazała 

się 2.04.2021 czyli realnie oferenci dostali  tylko 4 dni robocze na zapoznanie się ze specyfikacją, zadanie 

pytań oraz przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej i przygotowanie ofert co jest zdecydowanie zbyt 

krótkim terminem. Dodatkowo Zamawiający poinformował że „Wizja lokalna może być przeprowadzona w 

dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00. Zainteresowani WYKONAWCY winni zgłosić do 

ZAMAWIAJĄCEGO pisemny wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej, co najmniej na 2 dni przed 

planowanym terminem jej przeprowadzenia.” Biorąc pod uwagę okres świąteczny i fakt że realnie oferenci 

mogli ogłoszenie przeczytać dopiero  6.04.2020 to zgodnie z terminem wizje mogli by przeprowadzić jeden  

dzień przed terminem składania ofert.  

Odpowiedź:  Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 14 kwietnia 2021 r. do godziny 10.00, 
otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11.00.  
 

Pytanie 2. Dot. Opis systemu 1.1.- czy Zamawiający dopuszcza aby Obsługa parkingu mogła nawiązać 

połączenie głosowe z każdym z urządzeń parkingowych przez standardowy telefon – (stację nabiurkową 

VoIP) zamiast specyfikowanego rozwiązania czyli za pośrednictwem GUI systemu parkingowego. Zwykły 

telefon jest o wiele bardziej intuicyjny i ułatwia obsługę w przeciwieństwie do wykonywania połączeń przez 

interfejs oprogramowania. Dodatkowo wykonywanie/odbieranie  połączeń poprzez interfejs wymaga 

użycia słuchawek z mikrofonem.   
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie 3. Połączenia interkomowe -  :” Wymaga się, aby po odbiorze rozmowy przez operatora system 

zarządzania automatycznie otworzył kartę urządzenia zawierającego spis alarmów i ostatnich zdarzeń, z 

którego użytkownik dzwoni w celu usprawnienia obsługi.” Czy Zamawiający dopuszcza równoważne  

rozwiązanie,  w którym informacja o urządzeniu z którego pochodzi połączenie będzie  widoczna  na 

wyświetlaczu interkomowej stacji odbiorczej a sam system zarządzający umożliwiał otwarcie szlabanu z 

podaniem komentarza? Dla obsługi parkingu istotna jest informacja z którego urządzenia nawiązano 

połączenie a nie historia zdarzeń jakie miały miejsce wcześniej.   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, z zachowaniem 

możliwości nawiązywania połączeń poprzez GUI.   

 

Pytanie 4. Terminal wjazd/wyjazd – czy Zamawiający dopuszcza terminale z  dotykowym wyświetlaczem o 

przekątnej 7 cali i rozdzielczości 800x480. Wyświetlacz 7” jest wystarczająco duży i czytelny   do obsługi i 

wyświetlania informacji w terminalach systemu parkingowego. Ponadto specyfikowany parametr 

jednoznacznie wskazuje na rozwiązanie produkowane przez firmę HUB Parking Technology (FAAC Group), 

a wg naszej wiedzy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.     

 

Pytanie 5. Terminal wjazd/wyjazd – czy Zamawiający dopuszcza wyświetlanie komend / informacji w dwóch 

językach naprzemiennie ?  terminale parkingowe są na tyle intuicyjne w obsłudze, że wprowadzanie 

dodatkowych funkcji np. przycisku zmiany języka jest zbędne, a wybieranie przez kierowcę dodatkowych 

opcji w terminalu podczas wjazdu wydłuży czas obsługi i zmniejszy przepustowość. Funkcja zmiany języka 

jest zasadna w kasach automatycznych gdzie wyświetlanych jest więcej poleceń / informacji.  Ponadto 

system będzie pracował przy obiekcie sportowym a nie na lotnisku czy obiekcie turystycznym. Utrzymanie 

zapisu zmniejsza konkurencyjność firm mogących złożyć oferty a sama funkcjonalność nie wpływa na 

działanie systemu.   

Odpowiedź: Zamawiający wymaga obsługi minimum 3 języków z możliwością wyboru przez użytkownika.  

 

Pytanie 6. Kasa automatyczna – Czy Zamawiający dopuszcza kasę z 4 hopperami do wydawania monet o 

łącznej  pojemności  4500 monet. Jest to w zupełności wystarczająca ilość do obsługi płatności za parking i 

wydawania reszty. Obecnie i tak  ok 70 % płatności w kasach jest dokonywana bezgotówkowo. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.     

 

1. Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuszcza kasę automatyczną z hopperami bez osobnych zamków natomiast 

posiadająca funkcję ich  uzupełnienia bez konieczności otwierania kasy? 

Do transportu gotówki z kasy używa się kasetki do której wpadają monety nie mieszczące się w hopperach. 

Natomiast hoppery służą do bieżącego magazynowania i  jednoczesnego wydawania reszty stąd nie ma 
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realnej potrzeby ich opróżniania  bo wówczas nie będzie  środków na wydawanie reszty. Dodatkowo  stan 

ich wypełnienia jest dostępny w interfejsie użytkownika. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający chce mieć 

możliwość wymiany i  transportu zamkniętych hooperów, przez osoby które nie będą miały fizycznego 

dostępu do pieniędzy.  

 

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuszcza szlaban o poborze mocy 270 W? Taki pobór mocy mieści się w 

standardach poboru mocy urządzeń systemu parkingowego?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuszcza szlaban z obudową ze stli ocynkowanej malowanej proszkowo jako 

rozwiązanie równoważne do obudowy z aluminium? Wg naszej wiedzy na rynku jest dostępny tylko jeden 

model szlabanu z obudową z aluminium i MCBF wynoszącym 10 mln cykli (szlaban Magnetic Parking Pro  

produkowany przez Magnetic Autocontrol -FAAC Group). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę szlaban z obudową ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.   

 

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuszcza szlaban który w przypadku napotkania oporu zmienia kierunek 

ruchu do pełnego otwarcia z wyłączeniem funkcjonalności: „zatrzymania się w miejscu napotkania oporu” 

oraz „zatrzymania się w miejscu napotkania oporu i cofnięciu się o kilka centymetrów”. Wg naszej najlepszej 

wiedzy wymienione  powyżej dwie funkcjonalności realizuje szlaban tylko  jednego producenta -  Magnetic 

produkowany Magnetic Autocontrol (FAAC Group). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.     

 

Pytanie 11. Czy zamawiający dopuszcza  możliwość pełnego zarzadzania systemem po zalogowaniu się do 

systemu bezpośrednio na urządzeniu (serwer lub inna jednostka z oprogramowaniem parkingowym) lub 

zdalnie przy pomocy oprogramowania typu TeamViewer (zdalny pulpit) co jest powszechnie stosowaną 

metodą? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Oczekujemy możliwości 

pełnego zarządzania systemem za pomocą przeglądarki internetowej.  

 

Pytanie 12. Dot .1.5.7- Proszę o wyjaśnienie  zapisu „identyfikacja numeru niezależnie od użytej czcionki” 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje możliwości odczytu tablic rejestracyjnych z krajów UE.  

 

Pytanie 13. Wnosimy o zmianę kryterium „J- Ilość możliwych języków obsługi w terminalach” – powyższe 

kryterium jest niezasadne jak i sama funkcjonalność co zostało uzasadnione w pyt.5. Z punktu widzenia  

wydatkowania środków publicznych zasadne było by zastosowanie kryterium „gwarancja” i dodatkowe 

punkty za jej wydłużenie, gdzie Zamawiający mógłby zaoszczędzić na częściach zamiennych i kosztach 

przeglądów w okresie np. kolejnych dwóch lat. Zamiast tego Zamawiający premiuje  opcję dodatkowych  

języków w terminalach z których i tak w większości przypadków nikt nie będzie korzystał.    Zamawiający 
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przygotował i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ponadto, powyższe wymagania nie 

znajdują jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego lub prawnego. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia kryteria oceny ofert. Zamiast ilości języków wprowadza kryterium 

„gwarancja”.  

 

Pytanie 14. III OPZ ust 5. pkt 4) Wnosimy o zmianę zapisu :  „ilość cykli MCBF (zamknięcie i otwarcie 

szlabanu) powinna wynosić 10 000 000 i musi być potwierdzona w deklaracji zgodności producenta” poprzez 

usuniecie słów „w deklaracji zgodności producenta”. Deklaracja zgodności potwierdza zgodność towaru z 

normami/dyrektywami a nie specyfikuje dane urządzenie. Specyfikacje i parametry urządzenia określane są 

w kartach katalogowych. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenie ilości cykli MCBF deklaracją zgodności producenta.  

 

Pytanie 15. Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy wykonawcze  „terminale, kasy ręczne, kasa 

automatyczna były jednego producenta”. Wnosimy o zmianę zapisów i wykreślenie słów „kasy ręczne”. 

Kasy ręczne składają się z komputera z wgranym odpowiednim oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych 

tj. czytnik kodów, drukarka paragonów, monitor, klawiatura. Są to elementy uniwersalne i nie muszą być 

sygnowane marką producenta systemów parkingowych. Bardziej zasadnym był by zapis : „terminale, kasa 

automatyczna, szlabany” bo to te urządzenia są realnie elementami wykonawczymi. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 16. III OPZ ust 6.pkt. 2) czy projekt organizacji ruchu wymaga uzgodnień/opinii stosownych 

jednostek administracyjnych (ZDM, Policja)? 

Odpowiedź: Jeśli projekt organizacji ruchu przygotowany przez wykonawcę będzie zmieniał aktualną 

organizację ruchu, to będzie wymagał stosownych uzgodnień/opinii. Projekt organizacji ruchu musi być 

przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązująca organizacja ruchu w załączeniu.  

 

Pytanie 17. Zakres robót – Zamawiający wyspecyfikował: „Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

załącznik nr 1 do SWZ” . W zał 1 są wyłącznie opisane wymogi co do systemu. Czy w ramach postępowania 

Wykonawca ma wykonać prace budowlane (m.in. wykonanie fundamentów pod urządzenia) oraz wykonać 

okablowanie zasilające i komunikacyjne? Czy wymienione powyżej zakresy zostaną wykonane przez 

Zamawiającego?  

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga kompleksową realizacje gotową do użytkowania.  

 

Pytanie 18. Jeżeli w zakres prac Wykonawcy wchodzi wykonanie okablowania proszę o przesłanie 

planu/mapy terenu z naniesionym: 

• miejscem prowadzenia tras kablowych  

• lokalizacją rozdzielni elektrycznej z której mają być zasilone urządzenia 

• lokalizację serwera oraz wszystkich urządzeń systemu  
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Odpowiedź: Określenie tras kablowych jest w gestii wykonawcy. Serwer ma być zlokalizowany w 

serwerowni mieszczącej się w budynku pływalni (oznaczona na niebiesko na mapce). Na terenie 

obiektu znajduje się kilka punktów z których możliwe jest podłączenie do sieci elektrycznej, 

rekomendowanym punktem przyłączenia jest rozdzielnia w garażu wielopoziomowym (oznaczona 

na czerwono na mapce).  

 

Pytanie 19. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wiaty ochronnej do kasy automatycznej ? 

Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 20. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia prefabrykowanej wysepki parkingowej do montażu 

urządzeń? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania wyspy parkingowej, bez określenia rodzaju i sposobu 

wykonania wyspy. Rozwiązanie ma być zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

 

Pytanie 21. Czy realizacja przedmiotowego postępowania wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub 

dokonania zgłoszenia prac budowlanych?  

Odpowiedź: Prace nie wymagają pozwoleń lub zgłoszeń. Wykonawca ma wykonać pracę zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, po zakończeniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.  

 

Pytanie 22. Zdolności techniczne – czy Zamawiający dopuszcza aby osoby posiadające niezbędne 

uprawnienia budowlane posiadały uprawnienia min 3 lata? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie. 
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Pytanie 23. W związku z użytkowaniem terminali płatniczych w kasie automatycznej i terminalu 

wyjazdowym czy koszt miesięcznego utrzymania tych terminali będzie ponosił Zamawiający oraz 

czy zawrze umowę z agentem rozliczeniowym? 

Odpowiedź: Zamawiający ponosi koszt utrzymania terminali oraz zawrze umowę z agentem 

rozliczeniowym.  

 

Pytanie 24. W pkt. 6,7 i 8 str. 5 Zamawiający zakłada możliwość rozbudowy systemu 

parkingowego w przyszłości o szlabany i terminale. W opinii Wykonawcy warto również zawrzeć 

możliwość rozbudowy o integracje systemu parkingowego wraz z używanym na obiekcie systemie 

informatycznym w celu usprawnienia obsługi m.in. płatności.  

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje taką możliwość. 

 

Zmianie ulega SWZ i formularz ofertowy dokumenty po zmianie zostają zamieszczone na stronie 

Zamawiającego: www.osirtargowek.waw.pl 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 
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