
 

 

 

 
 

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego   
EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” 

 
Jelenia Góra, 30.12.2022 r. 

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.  
 
 
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 11 
Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 28.12.2022r.  
Zamawiający dopuścił rozwiązanie aplikacji mobilnej:  
• po wykonaniu Systemu dostępna do pobrania na stronie internetowej rezerwacji  
 
W przypadku systemu iOS oraz urządzeń działających w oparciu o system iOS, nie jest możliwe 
zainstalowanie aplikacji z nieoficjalnego źródła. Wszystkie aplikacje na system iOS muszą pochodzić  
z oficjalnego sklepu APP Store. Związane jest to z bezpieczeństwem danych użytkowników korzystających  
z systemu iOS.  
W związku z powyższym wnioskujemy o przywrócenie zapisów aplikacji mobilnej: dostępna do pobrania  
w sklepie Google Play oraz APP Store. 
 
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 11 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapis: 

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 • 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 
wygenerowania 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 sytuacji kiedy aplikacja nie jest aktywna, 



 

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

• posiada interfejs użytkownika aplikacji w języku polskim, 

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

• umożliwia podgląd biletów mobilnych bieżących i historycznych, 

• posiada pomoc wbudowaną w aplikację w zakresie jej działania. 

jest: 

1. Funkcje aplikacji • Zamawiający wymaga umieszczenia na stronie internetowej rezerwacji 
Systemu: 

− odnośnika (linku) do pobrania aplikacji - dla użytkowników urządzeń 
działających w oparciu o system android, 

− odnośnika (linku) do pobrania aplikacji w sklepie APP Store -  
dla użytkowników urządzeń działających w oparciu o system iOS  

• 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 
wygenerowania 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 sytuacji kiedy aplikacja nie jest aktywna, 

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

• posiada interfejs użytkownika aplikacji w języku polskim, 

• przechowuje bilety mobilne po wyłączeniu aplikacji oraz urządzenia 
z możliwością 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. 
 
 

 

 

 

                 Anna Tokarczyk 
  Przewodniczący  komisji przetargowej 


