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ZDM _ DPZ.34I I, b K .aOI9.AGA
Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawg licencji
aplikacji mobitnej dta kontroler6w Strefy Platnego Parkowania Niestrze2onego
(SPPNmobile)".

Numer postgpowa nia DPZI l8/PN/16/19.
Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo zam6wief publicznych (DZ. U z 2018 t. poz. 1986 z p62n. zm')
odpowiada na pytania wykonawc6w oraz dokonuje zmianw Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienia w nastgpuj4cy spos6b:

I. Instrukcja

dla wykonawc6w

:

Zamawiajqcy informpje o zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunk|w Zam6wienia : pkt
ppkt f .l .2.olrzymuje nastgpuj4ce
,
Tennin realizacji zam6wienia
Zamawiaj4cy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane:
5 . I . I . rozpo czgcie:. od daty zawarcia umowy ,
5.1.2. zakofrczenie: do l8 tygodni od daty zawarcia umowy (do 126 dni) ,,

5

brzmienie:

,,5.
5.1.
U.

Instrukcja dla wykonawc6w pkt 16 Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
kryteri6w
oceny ofert onz aukcja elektroniczna"
,,Opis
Zamawiaj4cy informuje o zmianie w specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia: pkt
16.1.2. otrzymuje nowe brzmienie:
,, 16.1.2. W zakresie kryterium ,,czas realizacji przedmiotu zam6wienia" oferta moZe uzyskai
maksymalnie 20 pun$6w.
Ocena punklowa dokonana zostanie na podstawie oSwiadczenia Wykonawcy zawartego w
formularzu oferty.
do 105 dni od daty podpisania umowy
20 pkt
do 112 dni.od daty podpisania umowy
l5 pkt
do I 19 dni od daty podpisania umowy
l0 pkt
do 126 dni od daty podpisania umowy
0 pkt"
W zrvi4zku zpovvyLszymi zmianami zmienia sig w formularzu oferty pkt 5. Przedmiotorvy
zmodyfikowany formularzTamawiaj4cy udostgpnia na swojej stronie internetowej.

l\^.

Pytanie nr.

l.

We wzorze umowy powierzenia przefriarzania danych osobowych, w paragrafie 6 punkt 3
Zamawiaj1cy uj 4l zapis :
,,w przypadku stwierdzenia w toku audytu naruszenia przez Zleceniobiorcg przepis6w o
ochronie danych osobowych Zleceniobiorca zobowiqzany jest do zaplaty na rzecz
Zleceniodawcy kary umownej w wysokoSci 1000,00 zl (slownie: tysi4c zlotych) za kuzde
naruszenie"
Pytanie:

Czy Zamawiajqcy rozszerzy ten zapis o wskazanie konkretnych przypadk6w zaniedbania ze
strony Zleceniobiorcy, za kt6re bgd4 naliczane kary? Wykonawca proponuje zapis:
,,w przypadku stwierdzenia w toku audytu naruszenia przezZleceniobiorca przepis6w
o ochronie danych osobowych, Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorcg do usunigcia uchybieri
w ci4gu 14 dni. W przypadku niewywi4zania sig zwezwania. Zleceniobiorca zobowiqzany iest
do zaplaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysoko5ci I 000 zl (slownie: tysi4c
zNoty

ch) za kuhde naru szeni

e

"

OdpowiedZ:
Nie, Zamawiaj4cy podtrzymuj

9,

powyLszy zapisy.

Pytanie nr. 2.

Czy Zamawiaj4cy zdaje sobie sprawQ z faktu, i2 Zadna dostgpna w tej chwili technologia nie
pozwala na 95o/o skuteczno6i w rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych pol4czonych z
identyfikacj4 kodu kraju, a. stworzenie autorskiego rozwiqzaniawiqize sig z pracami R&D o
czasie realizacji znaczqco,dluZszym ni| te zaloLone w harmonogramie przedstawionym przez
Zamawiajqcego? Tyrn samy czy Zamawiaj4cy dopuszczanihszq skuteczno6d funkcjonowania
automatycznego rozpoznawania i w jaki spos6b bgdzie w/w skutecznoSl mierzyl? Czy
Zamawiaj4cy zamierza traktowad nizsz4 skutecznoS6 jako bl4d V'rytyczny, czy przyimuje inn4
klasyfikacje ,,niepoprawnego" funkcjonowania aplikacji w tym zakresie? (OPZ ref. pkt 3.4 ,,
Rej e stracj a zdarzenia" )

Odpowied2:
Zamawiajqcy pozostawia postanowienia w tym zakresiebez zmian.
Skuteczno5d bgdzie stosunkiem ilo5ci poprawnie odczytanych tablic do wszystkich badanych.
i_

Pytanie nr. 3.

Czy Zamawiajqcy mohe przedstawi6 parametry drukarki, z kt6r4 ma komunikowa6 sig
urzqdzenie uZywane przez kontrolera (producent, model, uZywany dotychczas protok6l

komunikacji)? (OPZ ref. pkt l.2,,ZaNoLenia", ppkt 3)
OdpowiedZ:
Aktualnym modelem drukarki jest: SEWOO LK-P30IIB, komunikacja z drukark4 ,bEdzie z
wykorzystaniem technologii Bluetooth Zamawiajqcy informuje, 2e dopuszcza mo2liwo56
zmiany urzqdzenia na inne (o innych parametrach wydruku) w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci uniemo2liwiaj4cych dalsze uzywanie tego modelu drukarki i zmiana ta nie moZe
wplywa6 na zmiang oprogramowania w zakresie zmiany kodu Zr6dlowego aplikacji mobilnej,
a jedynie zmiang jego parametr6w.
Pytanie nr.4.

OPZ

-

Kiedy Zamawiajqcy udostgpni Specyfikacja API dla uslug udostgpnionych przez

Systemu Zamawiaj4cego? Specyfikacja API jest niezbgdne do rozpoczgcia prac.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy prz,eku2e specyfikacjg API po podpisaniu umowy.

i\

Pytanie nr. 5.

OPZ

-

Czy Zamawiaj1cy udostgpni Wykonawcy dostgp do Srodowiska z udostgpnionymi

uslugami API?
OdpowiedZ:
Tak, po podpisaniu umowy.
Pytanie nr. 6.

OPZ- czy bgdzie dedykowane Srodowisko testowe?
OdpowiedZ:
Tak, bgdzie dedykowane Srodowisko testowe.
Pytanie nr. 7.

OPZ,- Jakie drukarki Zamawiaj4cy bEdzie wykorzystywal?
OdpowiedZ:
W iakresie drukarek do wystawiania DOD obowi4zuje odpowiedZ zpytania3.
Pytanie nr. 8.

Zamawiaj4cy udostgpni Wykonawcy naczas prac projektowych dwa zestawy (utz4dzenie
Bluebird z drukark4)?
OdpowiedZ:
Tai, Zamawiaj4cy jest w stanie po podpisaniu umowy udostgpni6 Wykonawcy dwa zestawy.

izy

Pytanie nr. 9.
CjpZ - Czy Zamawiaj4cy przekaize komplet danych udostgpnianych przez uslugi API, w tym
dane slqwnikowe oraz dane o parkomatach?

OdpowiedZ:
Tak, po ppdpisaniu umowy.
Pytanie nr. 10.

CipZ - Czy udostgpnione dane o parkomatach bgd4 zawieraly dane dot. wsp6lrzgdnych
lokalizacyjnych?
OdpowiedZ:
Tak, Bgd4 zawieruly dane dot. wsp6lrzgdnych lokalizacyjnych.
Pytanie nr. 1l.

czy usluga ,,sprawdzenie aktualno5ci aplikacj i" bgdzie zar6wno sprawdzalo
jak i udostgpnialo plik z aktualizacj4 oprogramowania?
OdpowiedZ:
Tak, bgdzie sprawdzala i udostgpniala plik (przekazany przez Wykonawca) z aktualizaciq

dpz rczdzial

1

.

1

-

oprogramowania.
Pytanie nr.12.
CjZp -Aktualizacja oprogramowania - jak bgdzie wygl4dat proces przekazania nowszej wersji
aplikacji, tak aby byla udostgpniona? Czy po przekazaniu przez Wykonawcg np. mailem,
Zamawiaj4cy udo stgpni j4 przez uslugg ?
OdpowiedZ:
Zgodnie z odpowiedzi1na pytanie nr I l.

A

Pytanie nr. 13.

CiZp - Aktualizacja oprogramowania - prosimy o potwierdzenie 2e aplikacja nie bgdzie
udostgpnione w Google Play a bgdzie udostgpniana przez uslugg API z systemu
Zamawiaj1cego.
OdpowiedZ:
Tai,zamawiajqcy potwierdza - aplikacja bgdzie udostgpnianaprzez uslugq API (udostqpnion4
przezZamawiaj4cego) zgodnie z odpowiedzi4na pytanie I l '
Pytanie nr. 14.

(iPZ rozdzial2

- Jakie inne uprawnienia
odpowiedZt

niz ,,kontroler SPPN" s4 przewidziane?

rozwr?zafi 1'akie bgdq
dot'
,onie Tcrnewiaiacv
wiedzv dotycz4cej
zamawiaj4cy nie ma wiedzy
Na etapie postgpowania
ewentualnych innych
zaimplimento*an. przez Wykonu*tq
-rozdziale w Aplikacji. Identyfikacja
w ramach prac
przeprowadzona
2 OPZ zostanie
ufiu*"irn, niz wskLane w
inalitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.

;.

Pytanie nr. 15.

jakiryr etapie
Zamawiaj4cy wymaga skutecznosci na poziomie 95%. Na
Czy ze
Zamawiajqcy bgdzie weryfikowal czy rozwiyzanie Wykonawcy spelnia to wymaganie?
tej funkcjonalno$ci Zamawiaj4cy przewiduje tq weryfikacjg przed

ciyz rozdz\.al3.4

-

wzglgdu n*u'klu.ro*o56
podpisaniem czy po podpisaniu Umowy?
OdpowiedZ:

Na

kaZdym etapie,

po

podpisaniu umowy,

w

szczeg6lnosci

w

trakcie odbior6w

oprogramowania.
Pytanie nr. 16.

OpZ rozdzial3.4 -,,Wyb6r powodu wystawienia DOD, spoSr6d pozycii z listy (wazne: lista
powinna by6 edyow alna prziz Zamawiaj4cego z poziomu zarz4dzania Aplikacj4 i slownikami
braz lokalnymi 6azami danych)" - czy w zwi4zku z faktem,2e dostarczana ptzez Wykonawca
aplikacja mobilna komunikuje sig i pobiera dane z Systemu Zamawiai4cego;, to czy
modyfriacja tych warto6ci nie powinna sig odbywa6 wyNqcznie w Systemie Zamawiai4cego?
W irzeciwnym razie, w przypadku modyfikacji na poziomie aplikacji mobilnej, moZe
doprowadzid to do niesp6jnoSci danych.
Odpowied2:

list slownikowych powinna sig odbywat wylqcznie z poziomu zarz4dzania
Modyfikacja
-Zamawiaj1cy
poprzez zarzadzanie aplikacj4 i slownikami oraz lokalnymi bazami
Aplikacja.
-rozumie
wszystkie mechanizmy niezbgdne do zachowania sp6jno6ci rn.in. danych
danych
slownikowych, w tym ich synchro nizacjgz danymi znajduj4cymi sig w repozytorium - zgodnie
z Architektur4 rozwi4zania opisan4 w pkt. 1.1 .
Pytanie nr. 17.
OPZ-Czy w przypadku zweryfikowania,2e dany pojazd mial uprawnienie, to czy przy takim
zdarzeniu {na pozosta6 zapisane zdjgcie czy teL ma zostad usunigte, a zapisane majq zosta6

tylko dane bezzdjgcia?
OdpowiedZ:
Tak, zdjgcie ma zosta| zapisane, jednakZe analiza i doszczegolowienie tego zagadnienia
zostanie przeprowadzona w ramach prac analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie
Ramowym w punkcie 2.

M

Pytanie nr. 18.

OZP rozdzial 1.2 - ,,ostatnie wartoSci sekwencji numerowania lokalnie wystawianych na
urzqdzeniu mobilnych Dokument6w Oplaty Dodatkowej" - prosimy o wyjaSnienie czy
numeracja DOD bgdzie w kontekScie urz1dzenia czy w kontek5cie kontrolera?
OdpowiedZ:

Analiza i doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona
analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.

w

ramach prac

Pytanie nr. 19.
OZP rozdzial | .2 -,,wspierany poprzezwy6wietlenie obszaru na ekranie, na kt6rym ma znale26
czy je6li rozwi4zanie dostarczone przez Wykonawcg bqdzie
sig tablica rejestracyjna"
skuteczne bez prezentowania tej ramki, a dzigki temu efektywniejsze, to wy6wietlanie tego
obszaru bgdzie konieczne?
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy pozostawia postanowienia w tym zakresiebez zm\an.

-

Pytanie nr.20.
OZP - jakie Zamawiaj4cy przewiduj e rozdzielczo5ci, rozmiary zdi96?
OdpowiedZ:
Analiza i doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona
analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.

w

ramach prac

Pytanie nr.2l.
rozdziat 1.2 - Czy wraz z rozpoznaniem zagranicznego numeru rejestracyjnego aplikacja
ma okeSla6 kraj rejestracji?
OdpowiedZ:
Tak, wraz z rozpoznaniem zagranicznego numeru rejestracyjnego aplikacja ma okre5lai kraj
rejestracji.

dzp

Pytanie nr.22.

OZP rozdzial 1.2 - Czy aplikacja samodzielnie ma rozr62niad zagraniczne numery
rejestracyjne, polskie ,,biale" i polskie ,czame" bez konieczno6ci wskazyvania przez

kontrolera jaki rodzaj tablic ma rozpoznaf?
OdpowiedZ:
Tak, aplikacja samodzielnie ma rozr6Lnia1 zagraniczne numery rejestracyjne, polskie ,,biale" i
bez konieczno6ci wskazywania przez kontrolera jaki rodzaj tablic ma
polskii

,,czarne"
rozpoznal.

Pytanie nr.23.
CjPZ rozdzial3.9 -,,Wykonanie ANPR z wykorzystaniem uslugi udostgpnionej na serwerze t
lokalnie naurz1dzeniu" - o jakiej usludze na serwerze chodzi w tym wymaganiu? Wykonawca
ma dostarczy6 skuteczn e rozwi4zanie (95% rozpoznah) kt6re bgdzi e dzialaho bezpoSrednio na
urz4dzeniu, wigc wymaganie jest nadmiarowe i niesp6jne. Prosimy o usunigcie czg6ci zdan\a
dot. uslugi na serwerze.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy we wlasnym zakresie zakupi licencjg na oprogramowanie ANPR, oraz uruchomi
uslugg dodatkowej weryfikacji zdjE6. Zamawiaj4cy pozostawia informacjg na ten temat w celu
zapewnienia $wiadomoSci o planowanych procesach i dzialaniach, z kt6rymi Wykonawca nie
bgdzie musial sig zintegrowa6.

A

Pytanie nr.24.

OPZrozdzial1.2 oruzrozdzial3.9 - o jakich danych testowych i tryb testowy chodzi? W OPZ
nie ma wymagari szczegolowych dot. tego trybu. Prosimy o usunigcie lub doprecyzowanie
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy przeztryb testowy (i dane testowe w tym trybie pozyskane) rozumie moZliwoS6
przeprowadzenia weryfikacji poprawno6ci dzialania urz4dzenia kontrolerskiego poprzez
wystawienie testowej oplaty dodatkowej, przed rozpoczgciem pracy kontrolera. Analiza i
doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzonaw ramach prac analitycznych, o
kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.
Pytanie nr.25.
oPZ- czy aplikacja ma blokowa6 mo2liwo56 zalogowania w trybie offline?
OdpowiedZ:
Tak, aplikacja ma blokowad mozliwoSd zalogowania w trybie offline.
Pytanie nr.26.
OPZ rozdziat 3.3

Wymaganie wskazuje na moZliwo36 dol4czenia zdjgcia, a czy odl4czenie

-

takiemaby6 dostgpne?

Odpowied2:

,

Tak, aplikacja ma umo2liwiap odN1czanie zdjg6, analiza i doszczeg6lowienie tego zagadnienia
zostanie przlprowadzona w ramach prac analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie
Ramowym w punkcie 2.
i

Pytanie nr.27.

OPZrozdzial3.3

- Czy DOD raz wydrukowany

OdpowiedZ:

moZe zosta6 wydrukowany ponownie?

1

Ta[, DOD raz wydrukowany moze zosta6 wydrukowany ponownie.
Pytanie nr. 28.
OPZrozdziaN3.3

-

Czy DOD raz wydrukowany mo2e zostad wydrukowany ponownie?

Odpowied:Z:
Zgodnie z odpowiedziqnapytanie nr 27
Pytanie

ry.29.
OPZ rozdzial 3.4
Mobilnych.'

-

Prosimy o udostgpnienie specyfikacji dot. SMS do systemu Platno5ci

OdpowiedZ:
Specyfikacja zostanie udostgpniona po podpisaniu umowy.
Pytanie nr. 30.

OPZ rozdzial 3.4 - Cry l2-cyfrowy identyfikator nie bgdzie z kr6tki? Czy aplikacja ma
blokowa6 wystawienie DOD w tej samej minucie?
OdpowiedZ:
Analiza doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona
analitycznych, o kt6rych mori'a w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.

i

0t

w

ramach prac

Pytanie nr. 31.
OPZ - Jaki czas ma by6 umieszczony na zdjgciu - czy z momentu sprawdzenia uprawieri czy
z zrobienia zdjgcia? Co je6li sprawdzenie uprawnief nast4pi przed koricem dzialania strefy a
zdjgcia wystawienie DOD juL po? Czy aplikacja ma to umo2liwi6 do kiedy czy teL

i

i

zablokowad?
OdpowiedZ:
Jako datg i godzing zdarzenia\DOD przyjmujemy datg i godzing ostatniego (w ramach pojazdu)
sprawdzenia uprawnieri i te dane maj4 by6 umieszczane na zdjgciu.
Pytanie nr.32.

OPZ rozdziaN 3 .4 - jak ma sig zachowal aplikacja gdy nie bgdzie karty pamigci lub nie bgdzie
na niej miejsca?
OdpowiedZ:
Analiza i doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona w ramach prac
analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.
Pytanie nr. 33.

OPZ rozdzial3.9

- co Zamawiaj4cy

mial na my6li pisz4c ,,zamyka paczkE"? O jakie paczce

mowa?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy rozumie przezto kontrolg kolejnego pojazdu.
Pytanie nr.34.

pojgcie ,,na koniec dnia"? Co ma sig wydarzy| iak urz4dzenie
zostanie podlqczone do zasilania i WIFI w godzinach dzialania SPPN?
OdpowiedZ:
Priezpojgcie,,na koniec dnia" Zamawiaj4cy rozumie zakohczenie pracy kontrolera i odloZenie

dpz rozdzial3.9 - ao oznacza

i

doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie
przeprowadzonaw ramach prac analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym
w punkcie 2.

terminala na stacjg dokujqc4. Analiza

:

Pytanie nr. 35.
SW1Z - proszg o potwierdzenie liczby licencji, gdyLw umowie w par. 9 jest zapis o instalacji
na 50 urz4dzeniach, a w par. l0 jest mowa o 56.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje o zmianie postanowieri Umowy: $9 ust. 1 pkt 1.1.
brzmienie:
,,b) korzystanie z Aplikacji na 150 urz4dzeniach mobilnych;".

lit. b) otrzymuje

Zamawiajqcy informuje o zmianie zapis6w postanowieri Umowy w $ l0 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:
,,3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zam6wienia jest wynagrodzeniem ryczaltowym
i nie ulega zmianie.".
Pytanie nr. 36.

SWIZ 7.2.1.1Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie
,,rachunk6w zysku i strat" pozycja ,,przych6d netto ze sprzedu|y produkt6w, towar6w i
material6w" lub ,,przych6d netto ze sprzedu|y i zr6wnane z nimi") w wysokodci nie mniejszej
niZ 200 000,00 zl (slownie: dwieScie tysigcy zlotych). Co w przypadku gdy Wykonawca
prowadzi dzialalno66 2 lata?

,{r,

OdpowiedZ:
Zgodnie z punktem 9.1.1. SIWZ je2eli okres prowadzenia dzia\alnoSci jest kr6tszy

- za ten

okres

Pytanie nr.37.
Umowa par. l0 Suma procent6w w ustgpie

2'l wynosi

95%. Prosimy o poprawienie

OdpowiedZ:

Zarnawiaj1cy informuje o zmianie postanowief Umowy: $10 ust. 2 pkt 2.1.6 ottzymuje
brzmienie:
zam6wienia.".
,,2.1.6. Po podpisaniu protokolu odbioru Etapu Uruchomienia: l1Yo warto6ci

Pytanie nr. 38.

Umowa p4r. 9 Prosimy o wskazanie, kt6re elementy programu SPPNmobile musz4 zosta|
przekazane.w formie kod6w 2r6dlowych, a kt6re nie musz4 i wystarczaj4ca jest licencja lub
sublicencja. W szczeg6lnoSci prosimy o potwierdzenie,Zewystarczaj4ce jest przezptzekuanie
licencji blz kod6w Zr6dlowych dla czgsci oprogramowania odpowiedzialnej za ANPR.
Odpowied2:
Zamawiajqcy bgdzie rvymagal kod6w 2r6dlowych do aplikacji mobilnej W zakresie
niezbgdnym do modyfikacji ,,Zakresu funkcjonalnego" (opisanego w punkcie 3 OPZ) wtaz z
ewentualnymi zmianami wynikaj4cymi z analizy (w ramach prac analitycznych, o kt6rych
mowa * Hur-onogramie Ramolvym w punkcie 2), z wylqczeniem kod6w Zr6dlowych do
modulu ANPR.
Pytanie nr. 39.

Umowa par. 8. Prosimy o polwierdzenie, 2e w okresie gwarancji Zamawiaiqcy nie bgdzie
wprowadzal bez Wykonawcy zadnych zmian w oprogramowaniu, gdy? w przypadku
wprow4dzenia tych zmian Wykonawca nie bgdzie w stanie odpowiada6 za poprawno66
dzialania aplikacji i Swiadczy6 uslugi gwarancji.
OdpowiedZ:
Tak, Zamawiaj1cy potwierdza,2e nie bgdzie wprowadzal bez Wykonawcy Zadnych zmian w
oprogramowaniu.
Pytanie nr. 40.
Umowa par. 12 Kary umowne prosimy o zmiang punkt6w dot. niedotruymania termin6w
umownych przez dodanie zapisu ,,wynikaj4cych z winy Wykonawcy", EdYL Wykonawca nie
dzialafr
moze by6 kary za przel<roczenie termin6w, w przypadku gdy wynikalo to

-

Zamawiaj4cego.

z

,

OdpowiedZ:

Zamawiaj1cy informuje o zmianie zapis6w postanowief Umowy w $ 12 dodaje ust, 9 w
brzmieniu:
W celu uniknigcia w4tpliwoSci, Strony potwierdzaj4, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno6i
za pnypadki niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy na zasadach og6lnych
okre5lonych w kodeksie cywilnym, w szczeg6lno6ci w art. 471 k.c., w szczeg6lno5ci moze
zwolni6 sig z odpowiedzialno6ci poprzez wykazanie,2e nie ponosi odpowiedzialnoSci za dany
przypadek ni ewykonani a lub nienale?yte go wykonania umowy.
Pytanie nr.4l.
Umowa par.12 Kary umowne. Prosimy o rozr6Lnienie sumy kar umownych, tak aby roz\4cznie
traktowa6 kary wynikaj4ce zwytworzenie i uruchomienia oprogramowania (25%), a oddzielnie
kary wynikaj qce z gwarancji Q5%). Uzasadniamy to tym, 2e w momencie podpisania Protokolu

A

Odbioru przedmiotu zam6wienia, czyli w momencie uruchomienia gwarancii, Zamawiajqcy
posiada juz produkt spelniaj4cy jego oczekiwania, atak2e posiada do niego kody Zr6dlowego,
okreslanie sumy kar z tytulu gwarancji jest niesprawiedliwie wysokie i
wobec

"r"go

nieuzasadnione.

Odpowied2:
zamawiajqcy pozostawia postanowienia w tym zakresiebez zmian.
Pytanie nr.42.

U1no*u - prosimy o potwierdzenie,Ze Protok6l odbioru koficowego przedmiotu umowy o
kt6rym mowa * pkt t d.Z. t SIWZ jest tym samym protokolem co Protok6l Odbioru przedmiotu
zam6wienia o kt6rym mowa wUmowie m.in. wpar. I I ust.2 i par. 8 ust.l.
Odpowied2:
T ak, Zamaw iai 4cY P otw i erdz a.

Pytanie nr.43.
w tresci postgpowania napisane jest "Aplikacja dziala(, bgdzie na urz4dzeniach z systemem
rozdzielczo$ci ekranu)
operacyjnym Android (zgodnych z nlueblrO EF500, r6wnie2 w zakresie
w wersii min. 6.0 (Marshmallow)."
on okre5lony
ey,uni.' 'Cry kontiolerzy bgd4 uZywali jednego modelu wzqdzenia? Czy bqdzie
przed r ealizacj 4 Proj ektu?
OdpowiedZ:
zamawiaj}cy pozostawia postanowienia w tym zakresiebez zmian.
Pytanie nr.44.

W tresci postgPowania

napisane

jest "Aplikacja musi rozpoznawai tablice

zar6wno polskie (nowe biale oruz stare czarne)

jak i

zagraniczne

w

rejestracyjne

zakresie kraj6w

europejskich"
oraz ich wersji
eytanie: Czy jest okreSlona lista wszystkich europejskich tablic do rozpoznania
(tat jaf. w przypadku Polski -. biale i-czame), czy moLe chodzi tylko o ustandaryzowane tablice
cry*st6d polskich tablic maj4 by(,rozpoz.nawane r6wnie2 tablice 26he, niebieskie, male?

ini

OdpowiedZ:

Nie, nie ma okreslonej listy, w zakresie tozpoznawanie tablic zagranicznych maj4 by6
W zakresie polskich
rozpoznawane wszystkil ,,tigraniczne w zakresie kraj6w europejskich".
tabiic chodzi o wszystkie dopuszczone w zakresie prawa'
Pytanie nr.45.
W tre5ci zapytania napisane jest "Podczas logowania

w trybie on-line odbywa6 sig bqdzie
danych, slownik6w i ustawiefi. Synchronizacia ta w

synchronizacja lokalnych but
szczeg6lnoSci bgdzie obejmowala: "
czy
Pytanie: Czy w ptrypuiku przerwania synchronizacji dalsza ptaca bgdzie moZliwa,
pol4czeniaz
pr6bg
ponown*
o
iprosi6
uptiturla po*innu inioirno*ui o blgdzie zpolqczeniem
serwerem ?

OdpowiedZ:

i

doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona
2.
analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie
Analiza

w

ramach prac

Pytanie nr.46.
numeru
W tresci postgpowania napisane jest "Zamawiaj4cy wymaga skuteczno6citozpoznania
kt6rych
do
w
stosunku
zdj96,
tablicy oiaz tralu na poziomie nie mniejszymglo/odla wszystkich
organoleptycznq"
moZliwe jest prawidl'owe i pewne odczytanie numer6w tablicy i kraju metod4

A

Pytanie: Czy kontrolerzy bgd4 mieli wytyczne w jaki spos6b wykonad zdjgcie ? Chodzi o to,
aby unikn46 robienia zdjgf w spos6b, kt6ry potem bgdzie powodowal problemy w rozpoznaniu
tablic przykladowo:
system musi narzucii, ze jasno66 musi by6 wigksza ni2
system musi narzucil,2e zdjgcie musi zosta6 wykonane zpnodu tablicy i nie pozwoli
wykonad zdjgcia pod k4tem.
Czyli system wymusi wykonanie zdjgcia w odpowiedniej pozycji.
OdpowiedZ:

a)
b)

i

doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona
analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.

Analiza

Pytanie nr.47.
Z jakim modelem drukarki musi integrowa6 sig system

w

ramach prac

?

OdpowiedZ:
Zgodnie z odpowied ziq na pytanie nr 3.
Pytanie nr.,48.

W postgpirwaniu napisane jest "Wykonanie ANPR z wykorzystaniem uslugi udostgpnionej na
serwerze i lokalnie na urz4dzeniu,"
Czy usluga udostgpniona na serwerze jest juZ wykonana po stronie Zamawiaj1cego czy bgdzie
tneba j4zakupi6, wykonad ?
OdpowiedZ:
Zgodnie z odpowiedziq, na pytanie nr 23.

Pyanie nr.49.
Procedura odbioru prac cz4stkowych opisana w przykladowej umowie nie przewiduje Zadnych

termin6w odbioru po stronie Zamawiajqcego. Brak termin6w odbior6w prai cz4stkowych m-oze
puali2owa6 postgp prac. Czy mo2naprosi6 o ich dodanie do umowy ?
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuj e o zmianie zapi s6w postanowi eri Umowy :

l.

$ 5 Umowy otrzymuje brzmienie:

,,$ 5 Procedura odbioru
Odbi6r poszczeg6lnych Etap6w przedmiotu zam6wienia bgdzie dokonywany osobnymi
Protokolami Odbioru, co nie wyklucza podpisania odrgbnego dokumentu potwierdzaj4.Lgo
wykonanie dostarczenle przez Wykonawcg element6w (dokument6w) sporz4Azonyih
w
ramash poszczeg6lnych

]

i

2'

Etap6w

'

,

Do podpisywania wszelkich protokol6w odbioru upowaznieni s4 Kierownicy projektu
wskazani w $6 ust. l_lub inne osoby dzialaj1ce na podstawie pisemnego pelnomocnictwa
udzielonego przez kaLd1ze stron.
3' . Podstawq przeprowadzenia czynnodci odbioru (rezultatem prac Wykonawcy
podlegaj4cym ocenie Zamawiaj4cego w toku odbioru) dla poszczeg6lnych
Ltap6w jest:
3'l' . Plu etapu przygotowania zaakceptowane pot iamiwiajq".go ?ohmenty
wymienione w pkt I Harmonogramu Ramowego,
w trakcie trwania Etapu przygotowania wykonawca wytworzy dokumentacjg o kt6rej mowa
w harmonogramie w pkt. l.;
3'2' . Dla Etapu projektowania zaakceptowane pnez Zamawiajqcego dokumenty
wymienione w pkt 2 Harmonpgramu Ramowego;

11,\

3.3.

deklaracja Wykonawcy o zakoriczeniu Etapu kodowania.
Formalny odbi6r Etapu kodowania przez Zamawiaj4cego odbgdzie sig na podstawie test6w
wykonanych w trakcie Etapu test6w. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo w trakcie trwania
Etapu kodowania do dokonania3 pneglqd6w jako6ci;
3.4. Dla Etapu szkoleri - przeprowadzenie ich zgodnie z harmonogramem szczeg6lowym
orazbrakzastrzeaehZamawiajqcego. Jezeli po zgloszeniu do odbioru przez Wykonawcg Etapu
szkolefi, Zamawiajqcy stwierdzi wady wykryte w okresie:
.
przedmiotowych szkoleri,
.
na etapach p6lniejszych (m.in. w trakcie etapu test6w)
Zamawiajqcy wyznaczy termin, w kt6rym Wykonawca bgdzie zobowi4zany do ponownego
przeprowadzenia szkolenia w zakresie w jakim bylo ono niezgodne z matetialami
szkoleniowymi oraz wymaganiami i uwagami Zamawiaj4cego;
3.5. Dla Etapu test6w - pozytywny,bez zastrzehen, wynik rcalizacji scenariuszy testowych.
Etap test6w pnLeznaazony do formalnego odbioru Etapu kodowania;
3.6. Dla Etapu uruchomienia - zaakceptowanie wszystkich nieodebranych produkt6w
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zam6wienia (m.in., dokumentacji
powykonawczej i eksploatacyjnej), instalacji aplikacji na wszystkich 56 urzqdzeniach
(potwierdzonej stosownym frotokolem), konfiguracji wszystkich 56 urzqdzeri dq pracy ze
Srodowiskiem produkcyjnym, weryfikacja poprawno6ci dzialania na tym Srodowisku.
+. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zam6wienia jest zobligowany do dzialait
zgodnie z metodyk4 projektow4 Prince2@, co oznacza, m.in. 2e Strony formalnie mog4
przyst4pid do realizacji kolejnego Etapu dopiero po odbiorze pruez Zamawiaj4cego Etapu

Dla Etapu kodowania

-

poprzedzaj4cego.

Po zakoirczeniu prac przez Wykonawcg w ramach Etapu l, 2, 4, 5, 6 Wykonawca
przedstawia ich rezultat do odbioru przez Zamawiaj4cego. Zamawiaj4cy dokona odbioru
przedstawionych rezultat6w zgodnie z Harmonogramem Ramowym, przy czym odbi6r
rezultat6w prac etapu 3 (Etapu kodowania) nast4pi w trakcie odbioru prac za etap 5 (Etapu

5.

test6w).

6.

Zamawiaj4cy dokonuje odbioru element6w przedmiotu zam6wienia wykonanych w
ramach Etapu projektowania'i Etapu kodowania, w tym dokumentacji tylko pod wzglgdem
kompletnoSci z uwagi na postanowienia SIWZ oraz notatek sporz4dzonych przez Strony
(zgodnych z SIWZ). Za dob6r m.in. odpowiednich rozwiqzafi funkcjonalnych, inzynierskich,
informatycznych, prawidlowoSd wykonania obliczerl i rysunk6w, wymaganych zgodnie z
postanowieniami SIWZ ogaz dobrymi praktykami, w zakresie projektowania oprogramowania
i tworzenia oprogramowania, odpowiada Wykonawca. Wykonawca zapewnia Zamawiai4cego,
Le wfiorzone oprogramowanie bgdzie moZliwe do wykorzystania przez Zamawiaj4cego w
celu kontroli SPPN.
7. Podpisanie przez Zamawiaj4cego Protokolu Odbioru nie wylqcza uprawnienia
Zamawiajqcego do 21dania dokonania poprawek lub zmian w "'SPPNmobile"' lub
dokumentacjibadL L4dania dostarczenia nowej wersji Aplikacji, w przypadku gdy posiadad
bgd4 one stwierdzone p62niej (w tym w ramach realizacji kolejnego Etapu) Wady istotne,
nieistotne lub nie .bgd4 odpowiadad wymogom okreSlonym w SIWZ lub notatkach
sporz4dzonych przez Strony (zgodnych z SIW Z).
8. Zamawiajqcy po sprawdzeniurezultatu prac z jego zgodno$ci4 zSIWZ oraz notatkami
sporzqdzonymi przez Strony (zgodnymi z SIWZ) potwierdzi ten fakt przez podpisanie
Protokolu, Odbioru Etapu lub zglosi na pidmie lub elektronicznie (e-mailem) zaslrzelenia
wynikaj4ce z niezgodnoSci z SIWZ oraz notatek sporz4dzonych przez Strony (zgodnych z
SIWZ), zgodnie z ponizszq procedur4.
9. JeZeli w toku czynno6ci odbioru rezultatu Etapu zostan4 stwierdzone wady, w
rozumieniu ust. 6 lub Wady istotne, Zamawiaj4cy odm6wi dokonania odbioru tych Etap6w, a
11
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Wykonawca bgdzie zobowiqzany do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych wad. W takim
przypadku Wykonawca bgdzie w zwloce w wykonaniu nieodebranej Etapu do dnia ponownego
zgloszenia do odbioru tego Etapu.
10. Jeheli w toku czynno6ci odbioru rezultatu Etapu zostan4 stwierdzone Wady nieistotne,
Zamawiajqcy dokona odbioru tego Etapu i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie. W
przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie lub nieprzyst4pienia do ich usuwania w
terminie 3 dni od daty ich zg)oszenia,Zamawiajqcybgdzie uprawniony do zlecenia wykonania
zastgpczego usunigcia wad i obciq:2enia Wykonawcy kosztami wykonaniazastgpczego, co nie
wylqcza uprawnienia Zamawiajqcego do naliczenia kar umownych z tego tytulu do dnia
usunigcia wad w trybie wykonania zastEpczego.
I l.
Za datg wykonania poszczeg6lnych Etap6w przedmiotu zam6wienia uwuilany bgdzie:
a) dziehpnedstawienia rezultatu danego Etapu do odbioru przez Zamawiajqcego - je2eli
prace wykonane w raqrach danego Etapu nie zawieraly 2adnych wad (istotnych ani
nieistotnych) i Zamawiaj4cy podpisal wla$ciwy protok6l odbioru bez uwag i zastrzeLefi,lub
b) dziefi przedstawienia rezultatu danego Etapu do odbioru przez Zamawiaj4cego - je2eli
prace wykonane w ramach danego Etapu zawieraly Wady nieistotne, a Zamawiaj4cy dokonal
ich odbioru iwyznaczyl Wykonawcy termin na ich usunigcie.
12. Jeaeli po przedstawieniu rezultatu danego Etapu do odbioru, w toku przeprowadzonych
ptzez Zamawiaj4cego czynno6ci odbioru stwierdzone zostaly Wady istotne, za datg ich
wykonania bgdzie uwa2any dzieri okre$lony w ust. I I pkt a) lub b) bgd4cy dniem ponownego
przedstawienia rezultatu danego Etapu do odbioru po uprzednim usunigciu Wad istotnych
wskazanych przez Zamawiajqcego lub innych Wad istotnych stwierdzonych przez
Zamawiaj4cego w trakcie ponownej procedury odbioru (r6wnie2 Wad istotnych, kt6re nie
ujawnily sig trakcie poprzednich odbior6w lub powstaly w wyniku wprowadzeniazmianprzez
Wykonawcg w trakcie usuwania pierwotnie stwierdzonych wad).
13. Odbi6r Etapu Uruchomienia produkcyjnego zostanie potwierdzony Protokolem
Odbioru przedmiotu zam6wienia
14. Realizacja Etap6w przedmiotu zam6wienia bgdzie uwuhana za zakohczon4 i odebran4
przez Zamawiaj4cego, jeheli podpisane przez Zamawiaj4cego Protokoly Odbioru wszystkich
Etap6w przedmiotu zam6wienia bede zawierc(, wyruhne, niebudz4ce w4tpliwo5ci
interpretacyjne o6wiadczenie Zamawiaj4cego o uznaniu poszczeg6lnych Etap6w przedmiotu
zam6wienia za wykonane zgodnie zSIWZ i Umow4.
15. Wszystkie Etapy realizacji przedmiotu zam6wienia bEde odbierane przez
Zamawiaj1cego zgodnie z Harmonogramem Szczeg6lowym ustalonym w Etapie
przygotowania, z godnie z p ow.y 2sz4 pro cedurq.
16. Odbi6r ostateczny przedmiotu zam6wienia bgdzie polegal na ocenie wszystkich prac
wykonanychprzez Wykonawcg, w tym takhe prac zwi4zanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie,rgkojmi za wady, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w zakresie umowy o
dzielo. Wady przedmiotu zam6wienia wskazane w Protokole Odbioru Ostatecznego
przedmiotu zam6wienia lub stwierdzone w okresie rgkojmi, Wykonawca jest zobowiqzany
usun4i r6wnie2 po uplywie okresu rgkojmi zgodnie z $ 568 $ 2 k.c. W przypadku nieusunigcia
wad w terminie wskazanym w Protokole Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zam6wienia lub w
innym dokumencie zawieraj4cym wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad, Zamawiajqcy
bgdzie uprawniony do zlecenia wykonania zastQpczego usunigcia tych wad obci4zenia
Wykonawcy kosztami wykonania zastgpczego, co nie wylqczauprawnieni aZamawiaj4cego do
naliczeniakarumownychztegotytuludodniausunigciawadwtrybiewykonania
zastgpczego.
17 '
Odbi6r pogwarancyjny przedmiotu zam6wienia bgdzie dotyczyt odbioru element6w
przedmiotu zam6wienia, kt6re podlegaly naprawie/wymianie w okresie gwarancji, na kt6re
Wykonawca przedlo|yl gwarancjg. Odbi6r pogwarancyjny odbgdzie sig w ci4gu 7 dni,od daty

t2

M

zg)oszenia gotowoSci przez Wykonawcg do przeprowadzenia odbioru

po uplywie

okresu

gwarancji."

2.

$ 14 ust. I pkt 1.2 Umowy otrzymuje brzmienie:

pomimo trzykrotnego
-1.2. nieodebrania rezultat6w jednego Etapu realizacji Umowy

wykonania procedury odbiorowej okre$lonej w $ 5 ust. 9,"'

3.

$4

ust. I Umowy otrzymuje brzmienie:

w

terminach wynikaj4cych z
liu.-onogtamu Ramowego stanowi4cego zal1czniknr I do niniejszej Umowy'"'

,,1. Calo56 przedmiotu zam6wienia na\e2y wykonai

4.

Harmonogram Ramowy stanowi4cy zal1czniknr

I

do Umowy otrzymuje brzmienie:

,,Harmonogram RamowY
l. Etap przYgotowania:
14 dni od podpisania umowy
Czas realizacji:
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajqcym ma wypracowa6 dokumentacjg
zarzydczq,na kt6r4 skladad sig bgdzie co najmniej:
o W pierwszej kolejno6ci - Plan komunikacji zawierajqcy informacje o sposobie
przekazywania informacji, dokument6w i danych oraz przedstawiania wynik6w
prac i informacji zwrotnej po przegl4dach jakoSci.
. Polityka jako6ci przedsigwzigcia zawierai4ca wymagania jakoSciowe oraz kryteria
jakoSci (m.in. zwi1zane z testowaniem);
o Procedurg Zarzqdzania konfiguraci4, w tym identyfikacji element6w konfiguracji,
kontroli wersji, informowania uczestnik6w projektu o zmianach;
a Procedurg Zarzqdzania zmianami, w tym rodzajami modyfikacji (poprawki,
aktual izacj e, rozbudowa, udoskonalenie) oraz procedur kontroli zmian;
Cykl pracy w Etapie przygotowania powinienptzyi4l formg iteracyjnq.
W Etapie przygotowania nalely uwzglgdnii 3 dni robocze na odbi6r dokumentacji.
2. Etap projektowania
Czas trwania e[apu: 35 dni od dnia podpisania protokolu odbioru Etapu przygotowania.
Wykonawca w czasie 28 dni doszczeg6lowi wymagania dotycz4ce systemu w ramach
prac analitycznych oraz przedstawi do odbioru dokumentacjg projektow4 w zakresie:
. wymagaf funkcjonalnych,
. pozafunkcjonalnych,
o wskaZnik6w jakoSci warunkui4cych odbi6r,
o scenariuszy test6w akceptacyjnych oraz
o wymagaf na dokumentacjg powykonawcz4.
Zmawiaj4cy w terminie ostatnich 7 dni (tj. dni od 29 do 35 od dnia podpisania protokolu
odbioru Etapu przygotowania) dokona przegl4du i odbioru iprzekaie ewentualne uwagi
do przedstawionej dokumentacj i.
3. Etap kodowania
Czas trwania: 56 dni od dnia podpisania protokolu odbioru Etapu projektowania.
Wykonawca w trakcie trwania tego etapu w czasie 56 dni wytworzy aplikacjg na
podstawie OPZ, SIWZ oraz dokumentacji projektowej wytworzonej na etapie
projektowania.
4. Etap szkolef
Czas trwania: 7 dni od dnia podpisania protokolu zakoirczenia Etapu kodowania
13
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5.

6.

Wykonawca w trakcie trwania tego etapu w terminie 6 dni przeprowadzi szkolenie z
aplikacji
Czas przeznaczony na szkolenia musi uwzglgdni6 czas (l dzief) na wniesienie
ewentualnych uwag do przeprowadzonych szkole6.
Etap test6w (odbi6r Etapu kodowania)
Czas trwania:7 dni od dnia podpisania protokolu odbioru Etapu szkolef
Zamawiajqcy w trakcie tego etapu sprawdzi funkcjonalno56 oraz poprawno66 dzialania
aplikacji. Zmawiaj1cy ostatniego dnia roboczego dokona odbioru test6w i/lub zglosi
uwagi.
Etap Uruchomienia
Czas trwania 7 dni odzakoficzenia Etapu test6w
Wykonawca w trakcie trwania tego etapu:
Piirwszego dnia, zNoLy dokumentacjg powykonaY.cz4 otaz wszystkie pozostate
nieodebrane produkty wytworzone w trakcie realizacii przedmiotu zam6wienia'
W kolejnych dniach tj od I do 5 dnia Etapu test6w, dokona instalacji aplikacji na
wszystkic-h urzqdzeniach (potwierdzonej stosownym protokolem), konfiguracji
wszystkich urz1dzefi do pracy ze Srodowiskiem produkcyjnym, weryfikacja
poprawnoSci dzialania na tym Srodowisku.
Zimawiaj4cy przedostatniego dnia Etapu uruchomienia dokona przegl4du i odbioru
dokumeniacji iowykonawciej onzwszystkich pozostalych nieodebranych produkt6w
wytworzonych w trakcie rcalizacji przedmiotu zam6wienia. (m.in., dokumentacji
poyykonawczej i eksploatacyjnej) i zaakceptuje przez podpisanie protokolu
kofcowego lub zglosi uwagi do przedmiotu zam6wienia.
7 dziefi etapu przeznaczony jest na ewentualne poprawki zgloszone przez
Zamawiajqcego

o
.
o
.
.
.

Przezdni w powyZszym harmonogramie rozumie sig dni kalendarzowe.
Wykonawca powinien mie6 Swiadomo6d, Le ZDM pracuje w dni robocze w
godzinach 7:30 - l5:30.tj. dni od poniedzialku do pi4tku za wyj4tkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Wszelkie dostawy (przekazania produkt6w), wdroZen\aoraz wszelkie czynnoSci z
nimi zwi4zane s4 realizowane przez Wykonawcg w godzinach pracy
Zamawiaj4cego (do 15:30), chyba Zezostanie to odmiennie ustalone napiimieprzez
Kierownik6w Projektu Stron.
Mai4c powyhsze na uwadze, przyjmuiqc brak op62nieri w wykonaniu czynno6ci
realizacji i odbioru przezobie Strony, lqczny czasrealizacji przedmiotu zam6wienia
wynosi: 126 dni od dnia zawarciaumowy.
Wykonawca moZe zadeklarowal kr6tszy czas wykonania swoich prac ni2 wpisane

w

Harmonogramie ramowym, jednak

bez mo2liwo5ci skr6cenia czasu

przewidzianego dla Zamawiajqcego.

5.

$ 12 ust.

I pkt.

l.l

otrzymuje brzmienie:

,,1.1. NiedotrzymaniaprzezWykonawcg termin6w

w kt6rych Wykonawca jest zobowi1zany

do wykonania czynno5ci w ramach Etapu 2 (Etapu projektowania) lub 3 (Etapu kgdowania)
(okre6lonychw zalqczniku nr I do Umowy - Harmonogramie Ramowym) - w takim przypadku
Wykonawca zaplaci Zamawiaj4cemu karg umown4 w wysokoSci 500,00 zl (slownie: pig6set
zl) za kuzdy rozpoczgty dziefi op62nienia przy czry wysoko56 kary dotyczv pierwszych 30
dni, od 3l dnia wysokoSd kary bgdzie wynosila 1.000,00 zl (slownie: tysi4c zl) zakazdy
r ozpoczgty dzieir op62nienia ".
;

L4

[4

6. W $ 6 dodaje sigust. 5 w brzmieniu:
,,5. Wszelka korespon$encja projektowa e-mail w trakcie realizacjiprzedmiotu
bgdzie kierowana na:
l.l. adres e-mailZamawiaj4cego:
.........".
1.2. adres e-mail Wykonawcy: ....

zam6wienia

7.
l.
l)
2)

$ 13 ust. I otrzymuje brzmienie:
Zgodniezart.l42 ust5 ustawyPrawo zam6wienpublicznychwprzypadkuzmiany:
stawki podatku od towar6w i ustug;
wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokoSci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 paLdziemika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoSci stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;
4i zasad grom adzenia i wysokoSci wplat do pracowniczych plan6w kapitalowych, o
kt6rych mowa w ustawie z dnia 4 paldziemika 2018 r. o pracowniczychplanach kapitalowych;
- wysoko56 naleznego wynagrodzenia Wykonawcy ulega odpowiedniej zmianie, jeheli
wskazane w pkt l)-4) zmiany bEde mialy wplyw na koszty wykonania zam6wienia przez
WykonawcA.
Pytanie nr. 50.
Czy system serwerowy jest juZ gotowy? Czy Zamawiaj4cy moze udostgpni6 opis API do
wgl4du przed terminem skladania oferty? Jezeli tak to zwracamy sig z proSb4 o udostgpnienie
opisu API. Czy System Zamawiaj4cego korzysta z OpenAPI.
OdpowiedZ:
Tak, system serwerowy jest ju2 gotowy. API zostanie udostgpnione po podpisaniu umowy.
Pytanie nr. 51.

Czy Zamawiajqcy planuje udostgpnienie Srodowiska testowego po wyborze Wykonawcy, ale
przed terminem ostatec znego wdro2enia?

OdpowiedZ:
Zgodnie z odpowiedziqna pytanie nr 6
Pytanie nr.52.
W

jaki spos6b aplikacja ma byd dystrybuowana? Czy mozliwa jest automatyczna aktualizacia

aplikacjiprzez sklep Google Play lub prywatne repozytorium np: F-Droid?
OdpowiedZ:
Zgodnie z odpowiedzi4na pytanie nr 13.
Pytanie nr. 53.

Czy blokowanie uZywania starej wersji aplikacji bgdzie odpowiednio blokowane na poziome
wywolania interfej s6w AFI?
Odpowied2:
Ana\lza doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona w ramach prac
analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.

i

Pytanie nr. 54.

Czy bezpieczeristwo dostgpu do sieci bgdzie realizowane tylko na poziome weryfikacji
okre6lonego identyfikatora SSID? Czy przewidziany bgdzie inny mechanizm
zabezpieczen ia komun ikacj i m i gd zy aplikacj 4 mob i ln4 a serwerem?
15

A

OdpowiedZ:

Analiza i doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona
analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.

Pytanie nr. 55.
Czy dostarczane
OdpowiedZ:

w

ramach prac

API bgdzie udostgpnialo wypelniony dokument DOD?

i

doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona w ramach prac
analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.
Pytanie nr. 56.
Czy wyszukiwanie najbli2szego parkomatu jest udostgpnione przezinterfejs API?
Odpowied2:
Wykonawca, w aplikacji ma za zadnie zaimplementowa6 mechanizm wyszukiwania
najblizszego parkomatu. .Analiza i doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie
przeprowadzonaw rdmach prac analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym
w punkcie 2.

Analiza

Pytanie nr. 57.
W przypadku gdy uZytkownik pracuje w trybie off-line sprawdzenie uprawnief nast4pi w bazie
danych zapisanej naurzqdzeniu wraz zpr6b1wyslania wiadomo5ci SMS do systemu Platno6ci

Mobilnych.
Czy aplikacja w tym przypadku powinna automatycznie czyta| odpowiedZ z systemu Platno6ci
Mobilnych?
OdpowiedZ:
Zgodnie z punktem 3.4. OPZ:
,,Wynik sprawdzania uprawnief bgdzie prezentowany w dolnej czgSci ekranu."
Pytanie nr. 58.

Aplikacja umo2liwi wystawianie DOD w godzinach dzialania strefy w dni robocze. Bgdzie to
ustawiany parametr systemowy. Je6li kontroler wywola sprawdzanie uprawnieh poza
godzinami pracy strefy to.aplikacja automatycznie przejdzie do widoku ,,Lista zdarzeif' z
odpowiednim komunikatem. Takie zachowanie nie dotyczy trybu testowego. MoZliwoSd
*ya*m wystawionego DOD z poziomu aplikacji mobilnej i widocznoSd odpowiadaj4cego
przycisku w interfejsie aplikacji bgdzie zalezala od wartoSci parametru konfiguracyjnego:
,,Czy stosowane sq wydruki DOD", w przypadku jego ustawienia na ,,nie" wydruk nie bgdzie
wymagany do zakonczenia czynnoSci rejestrowania DOD.
Czy interfejs API bgdzie zwracal parametry konfiguracyjne np. (SSID)?
OdpowiedZ:

i

Analiza doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona
analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.
Pytanie nr. 59.
D oty czy Opisu Przedmiotu Zam6wienia:

,,Lista uslug udostgpnionych przez System:
- sprawdzenie uprawnieri u2ytkownik6w i udostgpnienia danych uzytkownika
- sprawdzenie aktualno6ci aplikacji
- udostgpnienie baz danych parkomat6w,
- udostgpnienie bialej listy,
- udostgpnienie czarnej listy,
- udostgpnie nie bazy abonament6w,

A,\

w

ramach prac

- udostgpnieniebazy kart N*,
- udostgpnienie informacji o uprawnieniach do parkowania dla przekazanego nr. rej. pojazdu,

- udostgpnienie slownik6w marek i modeli,

- udostgpnienie wartoSci sekwencji numerowania

lokalnie wystawianych na urz4dzeniu

mobilnych Dokument6w Oplaty Dodatkowej (DOD)
- przyjgcie danych z Aplikacji (dane o kontrolach)
- udostgpnienie listy powod6w wystawienia DOD,
- udostgpnienie godzin pracy strefy,
- udostgpnienie parametru ,,czy drukowa6 DOD".
Uslugi udostgpnion e przez System Zatnawiaj4cego bgd4 spelnialy zalecenia wyspecyfikowane
'
pod adresemr https://dane.gov.pllme dia/ckeditor/2018112/05lstandard-api
-03-12-2018.pdf
Pytania:

.

prosimy o przekazanie modelu zwracanych danych wyszczeg6lnionych uslug celem

wyceny tego zakresu projektu.
przygotowania
Prosimy opotwierdzenie,izuslugi te istniei4 i s4 dostgpne,bo z racji bardzo napigtego
harmonogramu niezbgdne jest aby po podpisaniu umowy wykonawca od razu przystqpil do
integracji Aktualnie w OPZ istnieje bardzo niepokoj4cy zapis, iZ cytujg: ,,Uslugi udostgpnione

: -

prr.,
Syrt.m Zamawiaj4cego bgd4 spelnialy zalecenia wyspecyfikowane pod adresem:
'https://dane..gov.pl/media/ckdditor/201811zl}5/standard-api-03-12-2018.pdf

', co wskazuje, 2e

uslugi zdolne udostgpnia6 powy2sze dane jeszcze nie powstaly'

| = prosimy o pot*ie.ci" enie,i?wykonawca

otrzymadostgp do uslug Systemu nieodplatnie.

OdpowiedZ:

Ad tiret l'

'- Zamawiajqcy

przekaile specyfikacjg uslug, w tym model danych nieodplatnie po

podpisaniu umowy.
Ad tiret 2 Zamawiaj4cy jest w trakcie przygotowania wymienionych uslug. W przypadku
niedostgpno5ci ustug po podpisaniu umowy, termin wykonania zostanie przesunigty stosownie
do zwloki w uruchomieniu wymienionych uslug.
Zamawiaj4cy przekuhe specyfikacjg uslug, w tym model danych nieodplatnie po
Ad tiret 3
podpisaniu umowy.

-

-

Pytanie nr. 60.
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia:

,,Aplikacja Mobilna wspierai bgdzie dzialania kontroler6w kontroluj4cych pojazdy

zaparkowane w Strefie Platnego ParkowaniaNiestrzeZonego (zwanej dalej SPPN). Umo2liwiad
ona bgdzie m.in. zarejestrowanie zdaruenia kontrolnego, sprawdzenie waZno6ci uprawnieri w

bazie zdalnej lub lokalnej, wydanie Dokumentu Oplaty Dodatkowej (zwany dalej DOD),
wydruk wydanych dokument6w DOD."
Pytanie:

.
.

Prosimy o informacjg, w jaki spos6b ma odbywa6 sig wydruk?
Prosimy o informacjg, na jakim dokladnie urz4dzeniu ma odbywa6 sig wydruk?
OdpowiedZ:
ad tiret l- Wydruk ma sig odbywad z wykorzystaniem technicznych mechanizmow urz4dzania

drukuj4cego powoduj4cych zmiany barwy pojedynczych pikseli

na no$niku do

tego

pnzeznaczonym.
ad tiret 2

-W

temacie urzqdzenia drukuj4cego obowiqzuje odpowiedZ na pytanie nr 3.
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Pytanie nr. 61.
D oty czy Op i su Przedmiotu Zam6w ienia:

W przypadku, gdy naurzqdzeniu zostanie lvykryta niezaktualizowana wersja aplikacji system
sam rozpocznie proces aktualizacji. Bez wykonania aktualizacji operator nie bgdzie m6gt
pomySlnie zalogowal sig do aplikacji.
Pytanie:

.
Prosimy o informacjg, w jaki spos6b Zamawiaj1cy wyobrala sobie zarz1dzanie
wersjami aplikacji? Zamawiaj4cy oczekuje wykrywania aktualizacji, zaS nie precyzuje sk4d
powinna pochodzi6 ta informacja i w jaki spos6b ma odbywat sig zarz4dzanie aktualizacjami i
kto zanie odpowiada. Prosimy o informacje w tym zakresie.
Odpowied2:
Zgodnie z odpowiedziqnaodpowiedZ do pytania nr 13.
Analiza i doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona w ramach prac
analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.
Pytanie nr.62.
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia:
Weryfikacja auta kahde auto zaparkowane w ramach SPPN musi by6 sprawdzone
przezkontrolera. Kontroler w trakcie kontroli wykonuje zdjgciapojazd6w, przy czymiedno ze
zdjg6 bgdzie podstaw4 do rozpoznania zawartego na nim numeru rejestracyjnego oraz kraju

,,2)

-

pny jego wykonywaniu

uZytkownik bgdzie wspierany poprzez wy6wietlenie
obszaru na ekranie, na kt6rym maznaleLd sig tablica rejestracyjna. Numer rejestracyjny pojazdu
bgdzie podstawq do weryfikacji uprawnieri do parkowania zar6wno w bazie lokalnej iak i przy
wykorzystaniu uslugi udostgpnianej w tym celuprzez serwer Zamawiaj1cego. Aplikacja musi
rczpoznawad tablice rejestracyjne zar6wno polskie (nowe biale oraz stare czarne) jak i
zagraniczne w zakresie kraj6w europejskich."

rejestracji,

Pytania:

e

Weryfikacja uprawnieri do parkowania jest nadrzgdna - weryfikacja w bazie lokalnej,
czy w oprogramowaniu serwerowym udostgpnianym w tym celuprzezZamawiajqcego?
. Z jakich dokladnie latmai4by6 weryfikowane stare czame tablice?
OdpowiedZ:
Ad tiret | -w przypadku pol4czenia on-line z bazy centralnej, w przypadku off-ling z bazy
lokalnej.
Ad tiret 2-zgodnie z odpowiedziqnr 44.
Pytanie nr. 63.
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia:

,,3)

Wystawienie DOD

- w przypadku

wykrycia pojazdu bez waznych uprawnieri do

postoju, aplikacja pozwoli na wystawienie, a nastgpnie wydruk DOD."
Pytania:
gy'

o

jakim dokladnie elemencie systemu ma byi umiejscowiona konfiguracja

treSci

DOD?
. Czy zamawiaiqcy przewiduje taki element systemu gdzie odbywa sig konfiguracja treSci
DOD?
OdpowiedZ:
Analiza i doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona w ramach prac
analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.
Pytanie nr.64.
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia:

t\

,,4) Zakofrczenie pracy - po podl4czeniu do zasilania i zapewnienia polqczenia do sieci
o okreSlonym identyfikatorze (SSID) przeprowadzana jest synchronizacja danych
zarejestrowanych danego dnia (z wyj4tkiem danych testowych)."
Pytania:
W jaki spos6b mazachodzi6 synchronizacja danych?
Jakie dokladnie dane mai4 byi synchronizowane?

.
o
.

Czy Zamawiai4cy udostgpni uslugi sieciowe do synchronizacji danych?

OdpowiedZ:

Ad tiret | - analizai doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona w ramach
prac analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.
Ad tiret 2 - synchronizowane maj4 byd dane dotycz4ce skontrolowanych pojazd6w wraz z
dokumentacj4
Ad tiret 3 - Zamawiajqcy u.dostgpni uslugi sieciowe do synchronizacji danych.
Pytanie nr. 65.

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia:
,,Po naciSnigciu ekranu urz4dzenia zostanie zrobione zdjgcie, a wynik rozpoznania zostanie
przepisany do formularza rejestracji zdaruenia. Zamawiaj4cy wymaga skuteczno6ci
rozpoznania numeru tablicy oraz kraju na poziomie nie mniejszym 95o/o dla wszystkich zdjg6,
w stosunku do kt6rych mo2liwe jest prawidlowe i pewne odczytanie numer6w tablicy i kraju
metod4 organoleptycznq. Zamawiaj4cy zakcada,Ze weryfikacja tego wymagania odbgdzie sig
na pr6bce minimum 100 zdj96 zawierajqcych tablice rejestracyjne. JednoczeSnie nastqpi
weryfikacja uprawnieri danego pojazdu. Po przej$ciu do widoku formularza rejestracji
zdarzenia uZytkownik pozna wynik weryfikacj i uprawnie6."
Pytania:

o

Co w przypadku gdy dla danego zdigcia dostgpnych jest kilka wynik6w rozpoznania,
kt6ry w6wczas wynika ma byd brany pod uwagg? Prosimy o przedstawienie propozycji
r e alizacji o b slu g i te go szcze g6 lne go przypadku.
Czy skutecznoSci na poziomie 95Yo Zamawiai4cy wymaga dla ANPR lokalnego, czy
zdalnego udostgpnion ego przez Zamawiaj4cego?
JeSli takiej skutecznoSci Zamawiaiqcy wymaga dla ANPR lokalnego w6wczas prosimy
wyszczeg6lnienie dokladnych warunk6w, w jakich odbywa6 sig bgdzie testowanie w
ramach test6w odbiorowych, w tym w szczeg6lnoSci informacji na temat maksymalnej
odleglo3ci testowania, k4ta, pod jakim odbywai sig bgdzie testowanie, czy testowanie
bgdzie odbywad sig z g6ry, czy na wprost, itp.
\{ zakresie test6w w oparciu o 100 zdigd prosimy o informacj e, czy dotycz| one ANPR
lokalne go, czy zdalne go udo stgpnionego przez Zamawiaj 4ce go ?
W zakresie test6w w oparciu o 100 zdig6 prosimy o informaci Q, czy bgd4 one dotyczyf
tego same pojazdu, czy r62nychpojazd6w?
Jaki rodzaj ANPR ma zosta6 u|yty przez wykonawcQ - lokalny dostgpny z poziomu
aplikacji, czy zdalny wykorzystuj 4cy rozwi4zanie serwerowe Zamawiaj4cego?
OdpowiedZ:

.

o

o

o
o

ad tiret

|-

Zamawiaj1cy nie dopuszcza molliwo6ci zwr6cenia

kilku 62nych wynik6w

rozpoznania dla danego zdjgcia;

-

ad tiret 2 dotyczy lokalnego.ANPR;
Analiza i doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona'w ramach
ad tiret 3
prac, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2;
ad tiret 4 dotyczy lokalnego ANPR;
ad tiret 5 - b9d4 dotyczyt r62nych pojazd6w;

-

19

t\

ad tiret 6

-

w aplikacji mobilnej mazostat przez Wykonawcg uZyty lokalny ANPR.

Pytanie nr.66.
D oty czy Opi su Przedm iotu Zam6w ienia:

,,. Wyb6r powodu wystawienia DOD,

spo6r6d pozycji

z listy (wazne: lista powinna byi

edytowalna przez Zamawiaj4cego z poziomu zarz4dzania Aplikacj4 i slownikami oraz
I okalnym i bazami danych),
0 (Pojazd Zagraniczny),
I (Brak dowodu wniesienia oplaty parkingowej),
2a (Bilet umieszczony w spos6b uniemo2liwiaj4cy odczytanie jego tre$ci),
2b (Parkowanie przy u2yciu biletu z niezgodnYm numerem rejestracyjnym),
3 (Parkowanie ponad oplacony czas),
4a (Parkowanie poza miejscami lvqyznaczonymi w abonamencie),
4b (Parkowanie przy uZyciu niewaznego abonamentu),
5a (Parkowanie przy u2yciu karty parkingowej poza miejscami wyznaczonymi dla os6b
niepelnosprawnych - bez wniesienia oplaty),
5b (Parkowanie na miejscu wyzn. dla osoby niepelnosprawnej, przy u?yciu dokumentu
kt6ry do tego nie uprawnia, w tym niewaznej karty parkingowej),
5c (Parkowanie poza miejscem .vqylzn. dla osoby niepelnosprawnej, przy uLyciu
niewaZnej karty N+ lub bez Karty N+),
5d @arkowanie przy uZyciu karty N+ bezkatty parkingowej),
6 (Abonament /Kafta Parkingowa I KartaN* umieszczonaw spos6b uniemozliwiaj4cy
odczytanie j ej tre$ci),
7 (parkowanie przy uZyciu kserokopii Karty: N*, Parkingowej, Powstafca,
Honorowej),"
Pytanie:
W czyim zakresie jest dostarczenie rozwi1zania odpowiadaj4cego za centralne zan1dzanie
slownikami - wykonawcy, czy Zamawiaj4cego? Aktualnie ten element specyfikacji OPZ jest
niejednoznaczny. Optymalnie byloby gdyby funkcjonowal centralny modul zarzrydzania
slownikami, ale aktualnie nie jest on ujgty w specyfikacji i SIWZ.
OdpowiedZ:
Ma zostad dostarczony przezWykonawsg, Zamawiajqcy udostgpni serwer BD. Ponadto analiza
i doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona w ramach prac analitycznych,
o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.
Pytanie nr.67.
D oty czy Opisu Przedmiotu Zam6wienia:

3.8.

Synchronizacjadanych

Synchronizacja danych zdarzeh kontrolnych bgdzie przebiegala automatycznie po uzyskaniu
dostgpu Wi-Fi do sieci, kt6ra zapewni dostgp do Systemu oraz po podl4czeniu do zasilania.
Synchronizacja bgdzie przebiegala wg nastgpuj4cego schematu (dla ka2dego z urzqdzeh
mobilnych osobno):
Dla kazdego zarejestrowanego naurzqdzeniu mobilnym zdarzenia kontrolnego:

1)
a)

Je5li dla zdarzenia zarejestrowano DO D lokalnie na urzqdzeniu mobilnym zgraj
o DOD do Systemu,
Dla ka2dego zdarzenia kontrolnego, gdzie pojazd nie posiadal uprawnief do

informacje

Z)

parkowania:

a)
b)

Zgraj zdjgcia powi4zan e ze zdarzeniem kontro I nym z urz4dzenia do Systemu,
Usuf dane dotycz4ce zdarzeniazwz4dzenia mobilnego lkarty pamigci,
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na koniecznoSi aktualiz acji baz lokalnych uprawnieri na dany dzien na urz4dzeniach
mobilnych, synchronizacja bgdzie odbywa6 sig w godzinach nocnych poprzedzaj1cych dziefi,

Z uwagi

w kt6rym dokonywana bgdzie kontrola.
Pytania:

o
.
.

Gdzie dostgp do sieci WiFi bgdzie okre6lany, na urz4dzeniu?
Czy chodzi o siei Wifi udostgpnian4 przezZamawiai4cego?
Czy w godzinach nocnych poprzedzai4cych dzieri, w kt6rym dokonywana bqdzie
kontrola urz}dzenie bgdzie podl4czone do sieci Wifi i zasilania?

OdpowiedZ:
Ad tiret | - Analizai doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona w ramach
prac analitycznych, o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.
Ad tiret 2 - tak, chodzi o siei WiFi udostgpnian4 przez Zamawiaj4cego
Ad tiret 3 - tak, bgdzie.
Pytanie nr. 68.
D oty czy Opi su Przedm iotu Zam6w ienia:

b)

Kontroler wykonuje czynnoSci:
Dodanie nowe go zdjgcia (moZl iwe wielokrotnie),
Wykonanie zdjEcia do rozpoznania numeru rejestracyjnego pojazdu,
Wykonanie ANPR z wykorzystaniem uslugi udostgpnionej na serwerze i
lokalnie na urz4dzeniu,
Wprowadzeni e numeru rej estracyj ne go poj azdu (opcj onalnie),
Spraw&enie uprawnieri do parkowania z wykorzystaniem uslugi udostgpnionej
na serwerze (opcjonalnie),
Zarejestrowanie DOD.

Pytanie:

o

Wykonawca wskazuje, iz Zamawiajqcy oczekuje ANPR z wykorzystaniem uslugi na
serwerze i lokalnie. Czy niejest to aby pomylka i nie powinno tutaj by6 ,,Wykonanie
ANPR z wykorzystaniem uslugi udostgpnionej na serwerze lub lokalnie na
urz4dzeniu,", ewentualnie jednej ztychmo2liwoSci np. ANPR z wykorzystaniem uslugi
sieciowej.
o Kto bgdzie odpowiadal za udostepnienie ustugi serwerowej ANPR? JeSli to bgdzie
wykonawca prosimy o wyspecyfikowanie liczby licencji orazparametr6w sprzgtowych,
na kt6rych usluga ta ma zosta6 udostgpniona.
OdpowiedZ:
Zgodnie z odpowiedziqna pytanie nr 23.
Pyanie nr. 69.
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia:
,,Na koniec dnia pracy.operator uruchamia N,qczno56 Wi-Fi na urz4dzeniu oraz podlqcza je do
zasilania. Po stwierdzeniu pol4czenia do zdefiniowanej sieci Wi-Fi oraz obecnoSci zasilania
aplikacja przel4czy sig w tryb automatycznej synchronizacji. Pol4czenie z sieci4 jest moZliwe
tylko w sytuacji kiedy SSID tej sieci jest zgodne z parametrem zdefiniowanym w Systemie.
Jako datg i godzing zdarzenia\DOD przyjmujemy datg i godzing ostatniego (w ramach pojazdu)
sprawdzenia uprawniefi. Wywolanie kuzdej z opisanych w 3.9 pkt. 4.3.b operacji powoduje
zapisanie obecnego stanuzdarzenia kontrolnego, uzytkownik nie musi wykonywa6 dodatkowej
akcji zapisu.
Aplikacja umoZliwi wystawianie DOD w godzinach dziaNania strefy w dni robocze. Bgdzie to
ustawiany parametr systemowy. Je6li kontroler wywola sprawdzanie uprawniefi poza
.
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godzinami pracy strefy to aplikacja automatycznie przeidzie do widoku ,,Lista zdarzeif' z
odpowiednim komunikatem. Takie zachowanie nie dotyczy trybu testowego.
VoZliwo66 wydruku wystawionego DOD z poziomu aplikacji mobilnej i widocznoSd
odpowiadajqcego przycisku w interfejsie aplikacji bgdzie zalelala od wartofci parametru
konfiguracyj nego: ,,Czy stosowane sq wydruki DOD", w przypadku jego ustawienia na ,,nie"
wydruk nie bgdzie wymagany do zakoficzenia czynnoSci rejestrowania DOD."
Pytania:
o Prosimy o opisanie, czym dokladnie ma charakteryzowa6 sig tryb testowy'
. Zamawiajqcy wskazuje, i2 ,,Mo2liwo6i wydruku wystawionego DOD z
poziomu aplikacji mobilnej i widoczno66 odpowiadaj4cego przycisku w
interfejsie aplikacji bgdzie zalelala od warto5ci parametru konfiguracyjnego:
,,Czy itosowane s4 wydruki DOD", w przypadku jego ustawienia na ,'nie"
wydruk nie bgdzie wymagany do zakonczenia czynno6ci rejestrowania DOD."
Czy wydruk taki nie bgdzie wymagany, czy nie bgdzie mo2liwy? Prosimy o
informacje.
OdpowiedZ:
Ad tiret I - zgodnie z odpowiedziqnapytanie nr 24.
Ad tiret 2- fnalizai doszczeg6lowienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona,w ramach
prac analitycznych,o kt6rych mowa w Harmonogramie Ramowym w punkcie 2.
,

Pytanie nr. 70.

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia, punkt 3.10.1. Wykonawca zwraca uwag9, i2 w tym
puntcie nie ma w og6le mowy o ANPR, czy jest to omylka Zamawiai4cego, je5li tak to prosimy
o korektg i wprowadzenie wla6ciwych zapis6w.
OdpowiedZ:

Zamawiajqcy pozostawia postanowienia w tym zakresie bezzmian. Dla uniknigcia nieScisloSci,

Zgodnie't OpZ oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawc6w Zamawiaj4cy
oJzekuje lokalnego modulu ANPR pracuj4cego zar6wno w trybie on-line oraz off-line.
Pytanie nr.7l.
Doty czy Opisu Przedmiotu Zam6wienia, punkt 4.
Pytanie:

.

Czy Zamawiai4cy udostgpni pomieszczenia do przeprowad zenia szkoleh2
Odpowied2:
T ai, Zamawiaj 4cy udo stgpn i pom ie szczen ia do przeprowadzeni a szko I ef .
Pytanie nr.72.
Dotyczy zapis6w projektu UmowY:

8.

Gwarancja jako6ci w tym Uslugi wsparcia

(...)'

i. , W ramach gwarancji Wykonawcazobowi4zany jest do Swiadczenia uslug wsparcia.
10. Ustugi wsparcia s4 zobowi4zaniem Wykonawcy do Swiadczenia nieodplatnych

konsultacji mailowych dla wskazanych technik6w Zamawiaj4cego, przezcaly okres gwarancji,
w technicznych problem 6w i zagadnieh zwi1zanych z funkcjonowaniem oraz instalowaniem

aplikacji.

li.

Ustugi wsparcia Swiadczone bgd4

w dni robocze w

godzinach 10:00

-

18:00 z

wyl4czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Pvtanie:
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Jaka

jest lqczna liczba technik6w po stronie Zamawiaiqcego, dla kt6rych Swiadczone

bgdzie wsparcie?

OdpowiedZ:

Doszczeg6\owienie tego zagadnienia zostanie przeprowadzona w ramach prac
przygotowawczych,o kt6rych mowawHarmonogramie Ramowym wpunkcie l.Zamawiaj4cy
przewiduje, 2eliczbata nie bgdzie wigksza ni2 10.

Pytanie nr.73.
Z opisu zam6wienia wynika 2e urz4dzenia Android maj4 wbudowan4 drukarkg do wydruk6w
DOD. Czy tojest prawda? Jaki konkretnie model urz1dzenia maj4 Padstwo na uwadze ?
OdpowiedZ:
Nie, drukarka jest vz4dzeniemzewnQtrznym zgodnie z odpowiedzi4na pytanie nr 3.

Pytanie nr.74.

Jestem firm4 jednoosobow4, aplikacje mobilne wykonujg od 2012 roku, czy w my5l
Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia jestem wykluczony z przetargu z uwagi na to
iLnie zatrudniam nikogo na stanowisku In2ynier wsparcia technicznego dla oprogramowania
OdpowiedZ:
Zgodnie 2pkt7.2.2.2. SIWZ w celu spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotyczQcego
zdolnoSci technicznej lub zawodowej tj.
Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zaryodowymi,
uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4
im powierzone.
Lp. Stanowisko - Wymaganaliczbaos6b - Okres posiadaniawymaganych uprawnief (w latach)
- Staz pracy na danym stanowisku - podstawa dysponowania.
l.Programista aplikacji mobilnych dlaurz4dzef pracuj4cych pod kontrol4 systemu Android-l
osoba- nie dotyczy-3 lata;
Z.In|ynier wsparcia technicznego dla oprogramowania - I osoba - nie dotyczy - I rok
Natomiast zgodnie z pkt 10.1. SIWZ Wykonawca mohe w celu potwierdzenia spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacj ach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czgSci, polega6 na zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych lub sy[uacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezalefunie od
charakteru prawnego lqczqcych go znim stosunk6w prawnych.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mogQ polega6 na zdolno5ciach innych podmiot6w, jeSli podmioty
te zrealizuj4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno6ci s4 wymagane.

Pytanie nr.75.

Czy dopuszcza siE aby aplikacja mobilna komunikowala sig z zewngtrznym systemem
informatycznym w celu weryfikacji numeru rejestracyjnego na zrobionym w aplikacji zdjgciu
(ANPRX
OdpowiedZ:
Zgodnie z odpowiedzi1na pytanie nr 65.
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W wyniku zmiany tre6ci specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,Zamawiaj4cy dokona
zmiany treSci oglos zenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pk I ) ustawy Prawo Zam6wieft
Publicznych.

Zamawiaj4cy niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany tre$ci ogloszenia o zam6wieniu w
biuletynie Zam6wiehPublicznychzamieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.

W zal4czeniu znodyfikowany formular z oferty

i-

A.G.

tef .
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