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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

Rybnik, dnia 31 sierpnia 2018 r. 

 

DZp.380.3.17.2018.DGt.232 

 Znak sprawy 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę kompletnego systemu parkingowego wraz z zabudową  

i uruchomieniem systemu poboru opłat wjazdowych na teren Szpitala oraz 

serwisem systemu (DZp.380.3.17.2018.DGt.232) 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

Z DNIA 31.08.2018 r. 
 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą 

PZP, wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie kasy automatycznej która nie obsługuje monety 10 

groszowej? 

W praktyce konstrukcja taryfikacji opłat parkingowych i tak wyklucza ten nominał.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kasy automatycznej, która nie obsługuje monet o nominale 

10 groszy. 

Pytanie 2 

Co Zamawiający rozumie przez dostosowanie systemu parkingowego dla osób niepełnosprawnych 

oraz dla samochodów ciężarowych? Jeśli chodzi o samochody ciężarowe to stosuje się często 

podwójne terminale wjazdowe/wyjazdowe aby zarówno kierowca samochody ciężarowego jak  

i osobowego mogli pobrać bilet otwierając okno. Takie rozwiązanie jednak znacząco zwiększa 

koszty przez konieczność zastosowania dodatkowych terminali na każdym wjeździe i wyjeździe. 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wdrożenia standardowego systemu 

parkingowego jaki stosuje się w tego rodzaju obiektach czy systemu ze specjalnymi 

udogodnieniami, które niewątpliwie zwiększą koszt wykonania systemu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przez dostosowanie systemu parkingowego dla samochodów ciężarowych rozumie 

umożliwienie ich swobodnego przejazdu (wjazd/wyjazd), a mianowicie zaoferowana długość 

ramienia szlabanu oraz rozstaw do słupka podporowego szlabanu powinny zagwarantować 

możliwość swobodnego przejazdy samochodom ciężarowym (np. śmieciarka, pojazdy 
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zaopatrzenia itp.). Zamawiający nie wymaga zaoferowania podwójnych terminali wjazdowych i 

oczekuje wdrożenia standardowego systemu parkingowego bez specjalnych udogodnień. 

Odnośnie dostosowania systemu parkingowego dla osób niepełnosprawnych Zamawiający 

wymaga wykonania odpowiednich podjazdów w rejonie kas gwarantujących swobodny dostęp. 

Ponadto szerokość wiat zadaszeniowych przy kasach powinna również umożliwiać osobom 

niepełnosprawnym swobodny dostęp do kas. 

Pytanie 3 

Prosimy o określenie jaki zakres integracji systemu RCP ma obejmować wdrożenie – jakie jest 

założenie co do efektu docelowej integracji. Prosimy również o informacje jakim systemem RCP 

dysponuje Zamawiający i czy posiada niezbędną dokumentacje, prawa, kody źródłowe, interfejsy 

komunikacyjne które mogą być potrzebne dla wykonania integracji. Zwracamy uwagę, że system 

RCP oraz system parkingowy to dwa zupełnie różne systemy i w przypadku wymaganej integracji 

konieczne jest dokładne określenie zasad działania systemu i zakresu integracji. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

Pytanie 4 

Czy podtrzymujecie Państwo, iż w zakresie wykonawcy jest dostarczenie licencji 

umożliwiających programowanie kart RCP? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

Pytanie 5 

Jeśli intencją Zamawiającego jest rozliczanie czasu pracy na zasadzie odbicia karty w chwili 

wjazdu na parking (rozpoczęcie) i wyjazdu z parkingu (zakończenie), to prosimy o potwierdzenie. 

Prosimy również o informacje czy dla RCP wykonawca musi dostarczyć dedykowane czytniki, 

czy możliwe jest zastosowanie standardowych czytników i eksport zdarzeń do programu RCP? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

Pytanie 6 

Prosimy o informacje (najchętniej w formie mapy) czy dla wykonania niezbędnego okablowania 

możliwe jest wykorzystanie istniejącej kanalizacji, tras kablowych? Jeśli tak to prosimy  

o naniesienie na mapę lokalizacji istniejących tras oraz określenie punktów przyłączeniowych do 

sieci elektrycznej. 

Odpowiedź: 

Punkty lokalizacji punktów węzłowych SWITCH w piwnicach poszczególnych budynków 

(najbliżej położonych względem projektowanych urządzeń systemu parkingowego) przedstawiono 

na Załączniku nr 1 do Projektu umowy – Plan sytuacyjny (kolor niebieski). 

Pytanie 7 

Prosimy o określenie czy Zamawiający zamierza pokrywać koszty związane z wymianą 

elementów systemu parkingowego, które ulegną zużyciu w skutek eksploatacji. Mowa tutaj  

o takich elementach jak sprężyny i części układu przeniesienia napędu w szlabanach, drukarki 

termiczne z gilotyną w terminalu wjazdowym i kasie automatycznej, dyski twarde itp. Są to 

elementy o określonej żywotności ulegające zużyciu, których wymiana może okazać się 

konieczna przy czym nie będzie to związane z wadą, a zużyciem eksploatacyjnym. Prosimy o 

informacje czy w przypadku ujawnienia konieczności wymiany elementów systemu w okresie 

gwarancji wynikającej z ich zużycia Zamawiający pokryje koszty z tym związane? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w okresie gwarancji nie będzie pokrywał kosztów związanych  

z wymianą elementów systemu parkingowego, które ulegną zużyciu w skutek eksploatacji. 

Pytanie 8 

Prosimy o podanie zbliżonych kolorów jakie Zamawiający zaakceptuje. 

Odpowiedź: 

Zbliżone kolory jakie Zamawiający zaakceptuje w przypadku: 

a) szlabanów – pomarańczowy lub czerwony naprzemiennie z białym; 

b) terminale wjazdowy/wyjazdowy – kolor dowolny; 

c) kasy – kolor dowolny. 

Zamawiający wymaga, aby terminale oraz kasy były w tych samych kolorach. 

Pytanie 9 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu punkt 4 ppkt. 12 odnośnie komunikacji urządzeń z serwerem w sieci 

Ehternet 100 MB/s. Czy ten zapis mamy rozumieć jako 100 Megabitów na sekundę czy 100 

Megabajtów na sekundę? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

Pytanie 10 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu punk 7 ppkt. 12 odnośnie drukarki paragonów. Czy ten zapis 

dotyczy drukowania potwierdzenia zapłaty w kasie? (paragon niefiskalny) 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zapis Projektu umowy § 3 ust. 7 pkt. 12) dotyczy drukowania 

potwierdzenia zapłaty w kasie (paragon niefiskalny).  

Pytanie 11 

Czy podgląd z kamer może być niezależny od systemu parkingowego? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

Pytanie 12 

Czy dopuszcza się eksport plików z programu parkingowego do pliku .csv? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

Pytanie 13 

Proszę o opis jak ma wyglądać integracja systemu parkingowego z systemem rejestracji czasu 

pracy. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

Pytanie 14 

Czy serwer parkingowy ma być przystosowany do zabudowy w szafie Rack. Czy funkcję serwera 

może spełniać komputer na którym będzie zainstalowany program parkingowy czy muszą to być 

niezależne jednostki? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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Pytanie 15 

Czy rabatowanie biletów może odbywać się przez dedykowane urządzenia (rabatowniki) 

podłączone do sieci Ethernet czy muszą to być komputery z dodatkową licencją oprogramowania? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

Pytanie 16 

Czy stanowiska kasowe muszą być wyposażone dodatkowo w czynniki kart płatniczych 

kompatybilne z systemem parkingowym? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

Pytanie 17 

Prosimy o wyjaśnienie jak ma wyglądać bilet parkingowy wraz z nadrukiem grafiki? Urządzenia 

parkingowe wyposażone są w drukarki termiczne drukujące tylko po jednej stronie na papierze. 

Wydruk jest czarno biały. Czy grafika ma być drukowana razem z tekstem biletu i kodem 

kreskowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że rezygnuje z zapisu dotyczącego możliwości wydruku na jednej stronie 

materiału reklamowego. W związku z powyższym dokonuje wykreślenia w Projekcie umowy  

w § 3 ust. 4 punktu 4). Wygląd biletu został opisany w § 3 ust. 4 pkt. 2 i 3. 

Pytanie 18 

Czy Szpital posiada mapy do celów projektowych, które można wykorzystać w projekcie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie posiada map do celów projektowych, które można by było 

wykorzystać w projekcie. 

Pytanie 19 

Czy instalacja urządzeń na wjeździe/wyjeździe wiąże się z przebudową dróg i ich poszerzeniem? 

Proszę o wykaz prac ziemnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że instalacja urządzeń na wjeździe i wyjazdach nie wiąże się  

z koniecznością przebudowy dróg i ich poszerzeniem. Jedyną ingerencję w nawierzchnię stanowi 

konieczność zabudowy pętli indukcyjnych. 

Pytanie 20 

W projekcie umowy paragraf 3 pkt 5 ppkt 4 – wyświetlacz oraz przycisk łączenia z biurem 

obsługi. Czy zamawiający w tym zapisie ma na myśli przycisk do komunikacji głosowej z biurem 

parkingu (domofony – intercomy). Czy wszystkie urządzenia parkingowe (bileterka, terminala 

wyjazdy, kasy) mają być wyposażone w domofony? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zastosowania przycisku do komunikacji głosowej z biurem parkingu, 

nie wymaga wyposażenia urządzeń parkingowych w domofony – intercomy. 

Pytanie 21 

Czy cały parking może być skonfigurowany jako jeden VLAN? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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Pytanie 22 

Prosimy o zmianę zapisu w SIWZ: „Codzienne przekazywanie informacji o zakresie 

wykonywanych robót, a na każdorazowe wezwanie do natychmiastowego przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę 

prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru”. Przygotowanie dokumentacji 

powykonawczej z dnia na dzień (np. dokumentacji geodezyjnej) jest niemożliwe do wykonania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis zawarty w SIWZ w sposób następujący: „Wykonawca przekaże na 

każdorazowe wezwanie Zamawiającego niezbędne informacje w zakresie wykonywanych robót,  

a w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru odbioru częściowego lub końcowego 

wykonanych robót, Wykonawca dostarczy i przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji 

powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót 

zgłaszanych do odbioru.” 

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść 

SIWZ zgodnie z Załącznikami do niniejszego pisma (SIWZ po zmianach z dnia 31.08.2018 r., 

Projekt umowy po zmianach z dnia 31.08.2018r.). W związku z wprowadzonymi zmianami 

zmienia termin składania i otwarcia ofert. 

Nowy termin składania ofert: 13.09.2018 r., godz. 09:30. 

Nowy termin otwarcia ofert: 13.09.2018 r., godz. 10:00. 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako 

integralną część SIWZ. 

Wobec powyższego, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, 

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 

Treść pozostałych zapytań wraz z odpowiedziami zostanie po ich ustaleniu opublikowana 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 Z poważaniem 

  

Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

 

 

       (podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 


