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Racibórz, dnia 24.01.2020 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
47-400 Racibórz 
ul. Adamczyka 10      
 
Dotyczy:  postępowania przetargowe Nr PK/02/20 
 
Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania Wykonawców. 
 
Pytanie 1 
Dotyczy § 1 ust. 2.1  
Czy Zamawiający zapewni, iż przed wprowadzeniem zmian  w Uchwale przeprowadzi uprzednio 
konsultacje z Wykonawcą w zakresie technicznych możliwości wprowadzenia planowanych zmian? 
Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzane zmiany nie będą generowały dodatkowych kosztów po 
stronie Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
W projekcie umowy załączonym do SIWZ nie ma w § 1 ust. 2.1 i w całym § 1 nie ma też zapisów 
których dotyczy pytanie. 
W przypadku zmiany prawa lokalnego, Zamawiający zapewni  iż przed wprowadzeniem zmian  w 
Uchwale przeprowadzi uprzednio konsultacje z Wykonawcą w zakresie technicznych możliwości 
wprowadzenia planowanych zmian.  Równocześnie Zamawiający wyjaśnia iż w okresie udzielonej 
gwarancji, Zgodnie z § 3 pkt. 9a, Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do dokonywania 
zmian oprogramowania lub modernizacji urządzeń w celu dostosowywania ich do zmian przepisów 
prawa lokalnego lub krajowego, bez prawa roszczenia dodatkowego wynagrodzenia. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że zakup części eksploatacyjnych takich jak papier do drukarek 
zainstalowanych w parkomatach obciąża Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza że zakup części eksploatacyjnych takich jak papier do drukarek 
zainstalowanych w parkomatach, oraz do urządzeń kontrolerskich obciąża Zamawiającego. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy §10 ust. 4 wzoru umowy  Prosimy o odstąpienie od zapisu i wprowadzenie obowiązku 
wysłania przez Zamawiającego informacji o naliczeniu kary umownej/ noty obciążeniowej 
Wykonawcy. Powyższe pozostaje niezbędne do utrzymania prawidłowej dokumentacji księgowej i 
przejrzystości rozliczeń. Prosimy również o wskazanie terminu płatności kary umownej, w braku 
takiego zastrzeżenia Wykonawca nie będzie miał możliwości określenia terminu ich wymagalności 
co powoduje równocześnie stan niepewności po stronie Wykonawców.   Należy zaznaczyć, iż 
dopiero doręczenie wezwania do zapłaty kary umownej nadaje bieg terminowi jej płatności. 
  Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy §3 ust. 9 lit. f) SIWZ Prosimy o wyjaśnienie czy umowę z Agentem Rozliczeniowym ma 
zawrzeć Wykonawca a koszty prowizji będą refakturowane na Zamawiającego? Czy też umowę z 
Agentem Rozliczeniowym zawrze Zamawiający? 
Odpowiedź: 
Umowę z Agentem Rozliczeniowym zawrze Zamawiający, oraz będzie ponosił koszty prowizji. 
 
Pytanie 5 
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Dotyczy §6 ust. 1 w zw. z §3 ust. 9 lit. c) siwz §16 ust. 1 lit. c3 
W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga montażu parkomatów z czym wiąże się między innymi 
konieczność uzyskania wymaganych prawem uzgodnień/pozwoleń do uzyskania których 
zobowiązał się Zamawiający oraz mając na szczególnej uwadze szereg czynności nałożonych na 
Zamawiającego przez ustawę prawo zamówień publicznych, wpływających na długość 
postępowania oraz fakt, iż termin zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp może 
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty bezsprzecznym pozostaje, iż brak jest możliwości zrealizowania 
zamówienia zarówno w maksymalnym jak i minimalnym terminie określonym przez 
Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe zastosowanie proponowanego kryterium oceny ofert 
jest zupełnie nieadekwatne do zaistniałego stanu faktycznego, stanu prawnego oraz w 
szczególności do zakresu przedmiotu zamówienia. Powyższe pozostaje niezwykle istotne w 
kontekście kary umownej jaką przewidział Zamawiający w treści §10 ust. 1 pkt 1 umowy tj. 5% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia oraz możliwości odstąpienia 
na zasadzie określonej w §11 ust. 1 wzoru umowy.   
Zamawiający wszczynając postepowanie o udzielenie zamówienia winien nie tylko dokonać opisu 
przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający mu uzyskanie spełnienia uzasadnionych potrzeb 
w tym zakresie, ale także ocenić możliwości rynku, czy tak dokonany opis nie doprowadzi do 
takiego utrudnienia wzięcia udziału w postepowaniu wykonawcom, iż tylko jeden z nich (lub ściśle 
ograniczony krąg) będzie w stanie sprostać postawionym wymaganiom. Dokonany opis nie może 
prowadzić do eliminacji wykonawców, którzy są zdolni w sposób należyty wykonać dane 
zamówienie (podobnie w wyroku z 7 kwietnia 2016 r., KIO 443/16) Okres uzyskania niezbędnych 
uzgodnień i zezwoleń jest dłuższy niż okres przewidziany przez Zamawiającego na wykonanie 
całości zamówienia.  W szczególności wobec faktu iż zamawiający przewiduje jedynie termin 
końcowy.  Ze względu na powyższe wnosimy o:  
a) Zmianę kryterium oceny ofert określonego w §16 ust. 1 lit. c3 siwz – jako kryterium sztucznego 
i nieadekwatnego do przedmiotu zamówienia.  
b) Wykreślenie  zapisu §10 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy  
c) Nadanie §13 nowego następującego brzmienia:  
„Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przedmiocie zmiany 
(wydłużenia) terminu realizacji zamówienia o ilość dni niezbędnych do jego wykonania w 
przypadku  rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w terminie, który ze względów 
obiektywnych nie pozwala na realizację zamówienia.” 
  Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy §7 pkt 2.1 SIWZ 
Mając na uwadze przedmiot zamówienia i stopień jego skomplikowania oraz fakt,  iż całokształt 
zamówienia zmierza do zapewnienia Zamawiającemu możliwości poboru opłat za postój w strefie 
płatnego parkowania tj. ma umożliwiać wpływ środków do budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego zwracamy się z wnioskiem  o wprowadzenie warunku udziału w postepowaniu – 
kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów tj. wprowadzenie zapisu o następującym brzmieniu:  
„O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie, montażu i 
nadzorze technicznym minimum 26 parkometrów obsługujących monety lub elektroniczne 
instrumenty płatnicze. W przypadku wykonywania usługi okres częściowego jej wykonywania 
przed upływem terminu składania ofert nie może być krótszy niż 12 miesięcy.”  
Zgodnie z celem ustawodawcy, które podziela również Urząd Zamówień Publicznych oraz Krajowa 
Izba Odwoławcza wprowadzenie przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu ma na 



3 
 

celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego 
a warunek udziału  w postępowaniu stawiany Wykonawcy winien odpowiadać przedmiotowi 
zamówienia. 
  Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i nie wprowadzi dodatkowego warunku.  
 
Pytanie 7 
Dotyczy §13 ust. 1 pkt 4) SIWZ 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca dołączył do oferty 
pełnomocnictwo notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem celem wykazania 
umocowania do podpisania i złożenia oferty.    
  Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza również takie pełnomocnictwo.  
 
Pytanie 8 
Zamawiający wymaga, aby obudowy parkomatów były wykonane ze stali nierdzewnej. Czy 
Zamawiający zaakceptuje parkomaty wykonane z blachy stalowej specjalistycznie cynkowanej, o 
odpowiedniej grubości, pomalowanej farbą z właściwościami antygraffiti, która jest odporna na 
czynniki promieniowania UV? Urządzenie wykonane z takiego materiału jest również odporne na 
działanie czynników atmosferycznych oraz zapewnia stan techniczny i estetyczny nie gorszy niż 
stan pierwotny przez cały okres realizacji zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
 
Pytanie 9 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie przyciski funkcyjne oraz miejsca zwrotu monet i wydawania 
biletów były trwale opisane. Należy zwrócić uwagę, iż utrzymanie tego zapisu stanowi niczym 
nieuzasadnione ograniczenie konkurencyjności i stanowi faworyzowanie pojedynczego 
producenta. Podtrzymanie przedmiotowego zapisu stanowiłoby bezpodstawne ograniczenie 
konkurencji i uniemożliwienie złożenia ofert większej ilości wykonawców. Nie dopuszczenie 
parkomatów innych wiodących na rynku producentów (których produkt jest dostępny w wielu 
miastach Polski) jest nieadekwatne także w kontekście postanowień ustawy prawo zamówień 
publicznych, wszakże urządzenia do poboru opłat parkingowych nie będą przez Zamawiającego 
dzierżawione, ani kupowane na wyłączność. Całokształt określonych przez Zamawiającego 
wymogów odnoszących się do parkomatów wprost wskazuje na ukierunkowanie Zamawiającego 
na jeden produkt co bezsprzecznie stanowi naruszenie podstawowych zasad prawa zamówień 
publicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający dopuści dostawę parkometrów wyposażonych w skarbiec stały zamontowany w 
urządzeniu, z którego kolekcja następuje przy pomocy pojemnika kolekcyjnego dokonującej odbiór 
monet? Kaseta ta jest odpowiednio zaplombowana i bez zerwania plomb nie mają do niej dostępu 
osoby wykonujące kolekcję. Jest to rozwiązanie porównywalne z tymi, które oferuje system 
polegający na zastąpieniu zapełnionej kasety pustą. Prosimy o dopuszczenie takiego modelu 
wykonywania kolekcji. Ponownie zaznaczamy, że całokształt określonych przez Zamawiającego 
wymogów odnoszących się do parkomatów wprost wskazuje na ukierunkowanie Zamawiającego 
na JEDEN produkt co bezsprzecznie stanowi naruszenie podstawowych zasad prawa zamówień 
publicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 
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Pytanie 11 
Zamawiający wymaga, aby każdy znak klawiatury był podświetlany w warunkach słabej 
widoczności. Należy zwrócić uwagę na to, że zastosowanie takiego rozwiązania powoduje bardzo 
wysokie zużycie energii. W sytuacji, gdy parkomaty są instalowane w centrum miasta, na 
oświetlonych ulicach, a sam parkomat jest wyposażony w podświetlony ekran umieszczony w 
pobliżu klawiatury, stosowanie takiego rozwiązania może okazać się nieefektywne ekonomicznie, 
gdyż będzie zużywało znacznie więcej energii. Czy Zamawiający dopuści odstąpienie od wymogu 
podświetlania klawiatury? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. Zamawiający nie ma wpływu na oświetlenie uliczne.  
Zamawiający informuje, że wymagania na źródło zasilania parkomatu określił w pkt.III ppkt4 
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5).  
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający potwierdza, iż zapewni wymagane zezwolenia i dokona odpowiednich zgłoszeń 
dotyczących konserwatora zabytków (jeżeli dotyczy) oraz pozwoleń na budowę jeszcze przed 
montażem parkomatów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż zapewni wymagane zezwolenia i dokona odpowiednich zgłoszeń 
jeszcze przed montażem parkometrów. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy pkt II ust. 10 szczegółowego opisu zamówienia Prosimy o zmianę zapisu znaku 
informacyjnego „P” na: „biała litera P na niebieskim tle o wymiarach max. 150x150mm”. Zmiana 
ta będzie nieodczuwalna dla użytkowników strefy płatnego parkowania. Utrzymanie tego zapisu 
nie jest podyktowana żadnymi wytycznymi konserwatorskimi, a stanowi niczym nieuzasadnione 
ograniczenie konkurencyjności i stanowi faworyzowanie pojedynczego producenta. Oryginalny 
zapis powoduje jedynie podrożenie oferty Wykonawców, ponieważ zapis ten został przepisany 
przez Zamawiającego słowo w słowo z katalogu handlowego jednego z producentów parkometrów 
i format ten jest przez niego standardowo wykorzystywany. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści również białą literę P na niebieskim tle o wymiarach 150x150. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy pkt II ust. 47 lit. f) szczegółowego opisu zamówienia 
Prosimy o usunięcie wymogu sygnalizacji temperatury poniżej 25 stopni. Utrzymanie tego zapisu 
stanowi niczym nieuzasadnione ograniczenie konkurencyjności i stanowi faworyzowanie 
pojedynczego producenta. Podtrzymanie przedmiotowego zapisu stanowiłoby bezpodstawne 
ograniczenie konkurencji i uniemożliwienie złożenia ofert większej ilości Wykonawców, a tym 
samym nie dopuszczenie parkomatów innych wiodących na rynku producentów (których produkt 
jest dostępny w wielu miastach Polski). 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy pkt II ust. 48 lit. c) szczegółowego opisu zamówienia 
Prosimy o zastąpienie wymogu podawania stanu papieru z procentowych na ilość sztuk biletów do 
wydrukowania, co sprawi że dane te będą czytelniejsze. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza również zaproponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy pkt II ust. 48 lit. f) szczegółowego opisu zamówienia 
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Prosimy o usunięcie wymogu generowania przewidywalnej daty zapełnienia skarbca. Wykonawca 
nie ma wpływu na wybór użytkowników strefy płatnego parkowania, co do preferencji 
parkomatów. Natężenie ruchu może być falowe spowodowane np. remontami czy wydarzeniami 
kulturowymi rozgrywającymi się w konkretnym miejscu. Wiodący producenci parkomatów nie 
rekomendują takiego typu zdarzeń, ponieważ w większości przypadków te parametry nie wykazują 
prawdziwych danych. Utrzymanie tego zapisu stanowi niczym nieuzasadnione ograniczenie 
konkurencyjności i stanowi faworyzowanie pojedynczego producenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy pkt II ust. 49 szczegółowego opisu zamówienia 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „Centrum Przetwarzania 
Danych”. W pkt 44 i 45 Wykonawca jest odpowiedzialny na gromadzenia danych oraz 
udostępniania ich Zamawiającemu. Gdzie ma być zlokalizowane wspomniane Centrum 
Przetwarzania Danych? Czym ma się różnić od serwera Wykonawcy? O jakim zainstalowanym 
oprogramowanie wspomina Zamawiający skoro Wykonawca zapewnia bieżący dostęp do danych 
pochodzących z parkometrów zgromadzonych na serwerze Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przez  „Centrum Przetwarzania Danych”,  rozumie oprogramowanie nadzorujące SPP 
zlokalizowane na serwerze Wykonawcy i udostępniane Zamawiającemu. 
 
 Uwaga: 
1. Zamawiający poprawia SIWZ zgodnie z treścią udzielonych odpowiedzi. 
2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.01.2020r. godz. 11:30 
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  
    numerem 540014349-N-2020 (w zał.).  
 
 
 
         PREZES PK SP. Z O.O.  

             

Racibórz, 24.01.2020r.                                                     ……………….……....………….. 
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