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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 2  
Zamawiający w pkt 6 „Zestawienie ilościowe” urządzeń z podziałem na wydziały i jednostki dodał pod  
*komentarz „Liczba w nawiasie oznacza ilość urządzeń, które Zamawiający posiada w danym wydziale lub 
jednostce organizacyjnej Miasta. Urządzenia te mogą być wykorzystane do budowy nowego Systemu”. 
Prosimy o usuniecie z tego zapisu wyświetlaczy LED stanowiskowych z uwagi na fakt, że posiadane 
wyświetlacze LED stanowiskowe są charakterystyczne i kompatybilne tylko z jednym producentem  
i zarazem dostawcą systemu kolejkowego jednocześnie. Dodatkowo aby gwarancja na cały system i jego 
kompatybilność z urządzeniami byłą zachowana należy objąć cały system i wszystkie urządzenia jednakową 
gwarancją ( a oferent nie może objąć gwarancją urządzenie uprzednio użytkowane). 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 2 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Zamawiający nie narzuca wykorzystania posiadanych urządzeń do budowy nowego Systemu jedynie daje 
taką możliwość.  
 
PYTANIE NR 3  
Zamawiający wymaga automatu biletowego z wyświetlaczem o wielkości min. 26” 
Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz o wielkości 24”? 
Proponowana wielkość jest optymalna i ergonomiczna. Większe rozmiary mają uzasadnieni tylko  
w przypadku wyświetlania  map/topografii budynków. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 3 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
PYTANIE NR 4  
Zamawiający wymaga automatu biletowego „przystosowanego do osób niepełnosprawnych”. W pkt 4 opisu 
automatu ”Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych” są podane wymagania. 
Według Wykonawcy podane wymagania są charakterystyczne dla 1 grupy  uprzywilejowanych tzn osób 
niewidzących/niedowidzących. Natomiast punkt ten w żaden sposób nie opisuje wymagań dla osób 
głuchoniemych. 
Mając na uwadze brak wykluczenia wskazanej grupy (głuchoniemi) wnioskujemy o obligatoryjne dodatnie 
wymagania „oprogramowanie automatu biletowego musi mieć zaimplementowane komunikaty w języku 
migowym wykonane przez tłumacza. Komunikaty muszą pomóc osobom z niedosłuchem w obsłudze 
automatu (co najmniej wydruk biletu, wybór kategorii sprawy) 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 4 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Zamawiający określa tylko minimalne wymagania odnośnie udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 
 
PYTANIE NR 5  
Zamawiający wymaga komputera sterującego monitorem (pkt 6) w którym wskazał jego parametry. Aktualnie 
monitory przemysłowe do zastosowań komercyjnych są urządzeniami z wbudowanymi komputerami 
stanowiącymi jedną całość „smart monitory” i one odpowiadają za pracę całego urządzenia. Zatem nie ma 
potrzeby korzystania z dodatkowego urządzania (kolejny komputer). Takie rozwiązanie jest tańsze co ma 
przełożenie na koszt oferty.  
Mając na uwadze powyższe wnosimy o dopuszczenie wyświetlaczy wielkoformatowych z wbudowanymi 
komputerami o parametrach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie treści systemu kolejkowego.  
W przypadku dostarczenia oddzielnie monitora i komputera będą obowiązywały wymagania z punktu 6. 



 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 5 
Zamawiający informuje, iż w przypadku zastosowania wyświetlaczy wielkoformatowych z wbudowanym 
komputerem muszą być spełnione wymagania określone w pkt 7 ppkt 6) Tomu III SWZ. 
Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.  
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć urządzenie. 
 
PYTANIE NR 6  
Zamawiający w pkt 9 wymaga dostarczenia „Aplikacji mobilnej” Wnioskujemy o możliwość dostarczenia 
responsywnej strony www (dostosowanej do obsługi na telefonach) z zachowaniem głównych funkcji 
aplikacji mobilnej. 
Proponowane rozwiązanie jest praktyczne i nie wymusza na mieszkańcach pobrania aplikacji. 
Zeskanowanie kodu QR ze strony Zamawiającego lub z automatu biletowego etc powoduje otwarcie 
responsywnej strony www, która będzie realizowała podane w opisie wymagania. Poniżej proponowana 
modyfikacja wymagania 
Aplikacja mobilna lub responsywną strona www  
Funkcje aplikacji: 

• dostępna do pobrania sklepie Google Play oraz APP Store (brak zastosowania w przypadku dostarczenia  
responsywnej strony www) 

• 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, posiadającą 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 (w przypadku zastosowania responsywnej strony www powiadomienie realizowane w formie 
push noitication lub sms) 

• umożliwiająca definiowanie widoczność placówki w aplikacji mobilnej na podstawie geolokalizacji  
i odległości urządzenia od danej placówki (funkcja nie realizowana w przypadku dostarczenia 
responsywnej strony www) 

• posiadająca interfejs użytkownika aplikacji w języku polskim, 

• przechowuje bilety mobilne po wyłączeniu aplikacji oraz urządzenia z możliwością ich wyświetlenia po 
ponownym uruchomieniu aplikacji (funkcja nie realizowana w przypadku dostarczenia responsywnej 
strony www) 

• umożliwiająca podgląd biletów mobilnych bieżących i historycznych (w przypadku dostarczenia 
responsywnej strony www wyłącznie podgląd biletów mobilnych bieżących) osiadająca pomoc 
wbudowaną w aplikację w zakresie jej działania. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 6 
Zamawiający informuje, że w dniu 28.12.2022 zmienił wymóg dotyczący aplikacji mobilnej  - pkt 7 ppkt 9) 
Tomu III SWZ, jednocześnie informuje, że nie wyraża zgody na dostarczenie responsywnej strony www  
z zachowaniem głównych funkcji aplikacji mobilnej. 
 
PYTANIE NR 7  
Zamawiający wymaga pętli indukcyjnych obwodowych w lokalizacjach OB i USC. 
a) aby prawidłowo oszacować koszty i zaprojektować pętle obwodowe prosimy o podanie obszaru na jakim 

mają być one zainstalowane (minimalna powierzchnia) dla każdej lokalizacji? 
b) prosimy o rzuty pomieszczeń w których ma być instalowana pętla? 
c) do prawidłowej kalibracji prosimy o informację czy i jakie instalacje teletechniczne i energetyczne 

przebiegają w miejscach instalacji pętli?  
d) na jakiej wysokości są sufity i czy są one podwieszane? 
e) z uwagi na fakt, że system ma być zaprojektowany zgodnie z normą PN EN 60118-4 (lub równoważny)  

i mający bezpośredni wpływ na zdrowie petentów urzędu wyposażonych w aparaty słuchowe wnosimy  
o obligatoryjny wymóg aby Wykonawca dostarczył w dokumentacji powykonawczej pomiary wykonanej 
instalacji pętli indukcyjnej wykonane certyfikowanym/legalizowanym urządzeniem pomiarowym. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 7 
Odp na pkt 7 lit. a) 
Orientacyjna powierzchnia dla każdej lokalizacji wynosi: 
Urząd Miasta (urząd Stanu Cywilnego) – poczekalnia – ok. 16 m

2
, 

Urząd Miasta (Wydział obsługi klienta) – poczekalnia – ok. 22 m
2
. 

 
 



 

Odp na pkt 7 lit. b) 
Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza rysunki (rzuty pomieszczeń), kolorem 
zielonym zaznaczone jest gdzie pętla ma być zainstalowana.  
 
Odp na pkt 7 lit. c) 
W miejscu instalacji pętli przebiegają następujące instalacje: 
- Instalacje teletechniczne – sieć komputerowa, 
- Instalacje energetyczne – obwody zasilania gniazd elektrycznych 230V i instalacja oświetlenia 230V. 
 
Odp na pkt 7 lit. d) 
Urząd Miasta (Wydział obsługi klienta) – poczekalnia - sufit na wysokości 2,98m,  brak sufitu 
podwieszanego; 
Urząd Miasta (Urząd Stanu Cywilnego) – poczekalnia – maksymalna wysokość sufitu 4,18m; brak sufitów 
podwieszanych; w pomieszczeniu występują łuki, 
 
Odp na pkt 7 lit. e) 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapis pkt 7 ppkt 11) Tomu III SWZ 
„Pętla indukcyjna”, który otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający kolorem czerwonym zaznaczył naniesione zmiany. 

Lp. Nazwa   Minimalne funkcje i wymagania techniczne 

było: 

1. Pętla indukcyjna 
w USC i OB 

• system pętli indukcyjnej powinien spełniać wymagania normy PN EN 60118-4 
(lub równoważny), 

• zintegrowana z systemem kolejkowym w zakresie zapowiedzi głosowych, 

• system powinien być prawidłowo oznakowany, 

• wymagany jest instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 
pętli. 

jest: 

1. Funkcje aplikacji • system pętli indukcyjnej powinien spełniać wymagania normy PN EN 60118-4 
(lub równoważny), 

• zintegrowana z systemem kolejkowym w zakresie zapowiedzi głosowych, 

• system powinien być prawidłowo oznakowany, 

• wymagany jest instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 
pętli. 

• wykonany i sprawdzony przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych, 

• do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć protokół z wykonanych 
pomiarów pętli indukcyjnej. 

 
 
W konsekwencji powyższej zmiany do pkt 9 Tomu III SWZ dodaje się ppkt 14, który otrzymuje brzmienie: 
„14) protokół z wykonanych pomiarów pętli indukcyjnej”. 
 
PYTANIE NR 8  
W podpunkcie 10 punktu 3 Podstawowe założenia i wymagania Systemu wskazują Państwo, że cała 
komunikacja ma się odbywać bez wykorzystania sieci WiFi. Natomiast w wymaganiach dotyczących 
komputera sterujący monitorem zawarta jest karta sieciowa bezprzewodowa. Prosimy o uzasadnienie dla 
tego wymagania. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 8 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Karta sieciowa bezprzewodowa jest aktualnie standardowym wyposażeniem komputera, będzie 
wykorzystywana w przypadku gdy zajdzie konieczność zmiany miejsca użytkowania komputera sterującego 
monitorem., a w nowym miejscu użytkowania nie będzie dostępna sieć kablowa. 
PYTANIE NR 9  
Czy dopuszczają Państwo wykorzystanie konsol przywoławczych z dotykowym ekranem, których 
komunikacja odbywać się będzie poprzez sieć Ethernet i zasilane przez PoE? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 9 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
PYTANIE NR 10  
Wymagają Państwo dla aplikacji mobilnej zgodność z Android 4.1 oraz iOS 8.0. Wsparcie dla tych systemów 
zostało już porzucone przez producentów, a udział w rynku jest marginalny. Prosimy o podniesienie 
wymaganych wersji systemów do Android 5.0 i iOS 12.4 
 
 
 
 



 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 10 
Zamawiający informuje, że w dniu 28.12.2022r.  zmienił wymóg dotyczący aplikacji mobilnej - pkt 7 ppkt 9) 
Tomu III SWZ pozostałe warunki dotyczące aplikacji mobilnej pozostają bez zmian. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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. 
 
 

 

 

 

                 Anna Tokarczyk 
  Przewodniczący  komisji przetargowej 


