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RZ.271.96.2022 
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym  
na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „Dostawa wraz z montażem jednolitego systemu 
kolejkowego dla Urzędu Miasta Jelenia Góra  i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”. 

                  Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.96.2022.  
 
 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej u.p.z.p. Zamawiający informuje,  
że wpłynęło zapytanie o następującej treści: 
 
 
PYTANIE NR 1  
„9) Aplikacja mobilna. 
dostępna do pobrania sklepie Google Play oraz APP Store 
działająca na urządzeniach mobilnych co najmniej od wersji systemu Android 4.1 oraz iOS 8.0,” 
wskazują na system firmy QMS sp. z o.o., jedynego wykonawcy stosującego wyżej opisane rozwiązanie, co 
potwierdzamy załączając zrzuty ekranu z wyszukiwarki ze Sklepu Play/APP Store – wyświetla się tylko jedna 
aplikacja. 
Prosimy zatem o zmianę bądź usunięcie wskazanych zapisów w celu zapewnienia zasady zachowania 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pozostawienie powyższych zapisów bez zmian, 
uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert. Na rynku jest wiele firm oferujących systemy kolejkowe, jednak 
żadna z nich poza wymienioną powyżej nie posiada w swojej ofercie systemu z aplikacją mobilną do 
ściągnięcia ze sklepu play/APP Store. Jest to jawne naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji  
i równego traktowania wykonawców, Zamawiający nie dokonując zmian w opisie przedmiotu zamówienia 
potwierdzi, iż preferuje tylko jedną firmę. 
Zamawiający jest zobowiązany nie tylko opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny  
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając przy tym 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, ale także w sposób, który 
nie będzie utrudniać uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp). Realizacja tego obowiązku oznacza 
dla zamawiającego konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które 
mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź też które eliminowałyby konkretnych wykonawców, 
uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych 
wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapis: 
1. pkt 3 Podstawowe założenia i wymagania Systemu poprzez dodanie ppkt 12, który otrzymuje 

brzmienie: 
„12. Strona internetowa dostarczająca usługę rezerwacji w systemie kolejkowym musi być zgodna  
z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.)”. 
 

2. pkt 7 ppkt 9) Aplikacja mobilna, który otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający kolorem czerwonym zaznaczył naniesione zmiany. 

Lp. Nazwa   Minimalne funkcje i wymagania techniczne 

było: 

1. Funkcje aplikacji • dostępna do pobrania sklepie Google Play oraz APP Store, 

• działająca na urządzeniach mobilnych co najmniej od wersji systemu    
Android 4.1 oraz iOS 8.0, 

• umożliwiająca wybór placówki z poziomu jednej aplikacji, 

• posiadająca możliwość umówienia wizyty na inny termin, 



 

• posiadająca wspólny kalendarz wizyt z kalendarzem rezerwacji 
internetowych, 

• posiadająca możliwość pobrania biletu mobilnego z poziomu urządzenia do 
wszystkich lub tylko wybranych operacji w zakresie każdej placówki osobno, 

• pozwalająca na wymuszenie podawania dodatkowych danych co najmniej 
NIP, VIN lub nr telefonu przed pobraniem biletu mobilnego, 

• posiadająca możliwość potwierdzenia wizyty umówionej i jednocześnie 
wygenerowania biletu mobilnego dla wizyty umówionej, 

• posiadająca możliwość ograniczania ilości pobranych biletów w każdej z 
operacji na każde urządzenie mobilne, 

• generuje powiadomienie o zaproszeniu do stanowiska obsługi nawet  
w sytuacji kiedy aplikacja nie jest aktywna, 

• umożliwiająca definiowanie widoczność placówki w aplikacji mobilnej na 
podstawie geolokalizacji i odległości urządzenia od danej placówki, 

• posiadająca interfejs użytkownika aplikacji w języku polskim, 

• przechowuje bilety mobilne po wyłączeniu aplikacji oraz urządzenia  
z możliwością ich wyświetlenia po ponownym uruchomieniu aplikacji, 

• umożliwiająca podgląd biletów mobilnych bieżących i historycznych, 

• posiadająca pomoc wbudowaną w aplikację w zakresie jej działania 
jest: 

1. Funkcje aplikacji • dostępna do pobrania sklepie Google Play oraz APP Store  
• po wykonaniu Systemu dostępna do pobrania na stronie internetowej 

rezerwacji  
• zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) 

• działa na urządzeniach mobilnych co najmniej od wersji systemu Android 4.1 
oraz iOS 8.0, 

• umożliwia wybór placówki z poziomu jednej aplikacji, 
• posiada możliwość umówienia wizyty na inny termin, 
• posiada wspólny kalendarz wizyt z kalendarzem rezerwacji internetowych, 
• posiada możliwość pobrania biletu mobilnego z poziomu urządzenia do 

wszystkich lub tylko wybranych operacji w zakresie każdej placówki osobno, 
• pozwala na wymuszenie podawania dodatkowych danych co najmniej NIP, 

VIN lub nr telefonu przed pobraniem biletu mobilnego, 
• posiada możliwość potwierdzenia wizyty umówionej i jednocześnie wygene-

rowania biletu mobilnego dla wizyty umówionej, 
• posiada możliwość ograniczania ilości pobranych biletów w każdej z operacji 

na każde urządzenie mobilne, 
• generuje powiadomienie o zaproszeniu do stanowiska obsługi nawet w sytu-

acji kiedy aplikacja nie jest aktywna, 
• umożliwia definiowanie widoczność placówki w aplikacji mobilnej na podsta-

wie geolokalizacji i odległości urządzenia od danej placówki, 
• posiada interfejs użytkownika aplikacji w języku polskim, 
• przechowuje bilety mobilne po wyłączeniu aplikacji oraz urządzenia z możli-

wością ich wyświetlenia po ponownym uruchomieniu aplikacji, 
• umożliwia podgląd biletów mobilnych bieżących i historycznych, 
• posiada pomoc wbudowaną w aplikację w zakresie jej działania 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi oraz powyższe zmiany na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki zamówienia 
nie ulegają zmianie. 
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  Przewodniczący  komisji przetargowej 

 


