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Zamawiający:   
Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
ul. Wysockiego 29 
58- 304 Wałbrzych 
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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) 
 

Postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania sprzedażowego wraz z instalacją”  

dla projektu pn.: „E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury” 

Nr postępowania: 2/2017 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 08.05.2017r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do 

zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający opisując w CZĘŚĆ IV SIWZ: p. 2 dla cz. 2 pp a) system obsługi 

klienta, rezerwacji miejsc i sprzedaży biletów oraz pozostałych usług, dopuszcza dostarczenie 

oprogramowania dostępnego poprzez aplikację działającą pod kontrolą systemu operacyjnego z 

nieograniczoną ilością użytkowników korzystających z programu w tym samym czasie?   

Odpowiedź 1: 

Zamawiający  dopuszcza  dostarczanie oprogramowania z nieograniczoną ilością użytkowników 

korzystających z programu w tym samym czasie. 

Pytanie 2: 

Zamawiający określił w postępowaniu dokładną specyfikację sprzętową. Podane parametry 

techniczne  traktowane literalnie wskazują na wyłącznie jeden model dla danej pozycji ofertowej. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach równoważnych i wyższych 

od wskazanych w SIWZ. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach  równoważnych i wyższych od wskazanych w SIWZ. 

Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt nie może posiadać gorszych parametrów niż wskazany przez 

Zamawiającego w specyfikacji. 

 

Pytanie 3: 

Zamawiający na stronie 37 wymaga, aby system sprzedaży biletów miał możliwość prowadzenia 

sprzedaży biletów na urządzeniach mobilnych (OPROGRAMOWANIE DO MOBILNEJ SPRZEDAŻY 

BILETÓW), jednak w dalszej części nie rozwija wątku aplikacji mobilnej. Proszę o potwierdzenie, że 

Zamawiający wymaga, aby system biletowy posiadał funkcjonalność zakupu biletu poprzez aplikację 

zainstalowaną w telefonie komórkowym wraz z przesłaniem na telefon potwierdzenia zakupu 



 
(sprzedaż ma się odbywać w czasie rzeczywistym bez konieczności wydzielania puli miejsc, a 

rozliczenie odbywać się będzie na podstawie upustu od ceny biletu. Operator płatności będzie po 

stronie Wykonawcy). 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający nie wymaga posiadania przez system biletowy funkcjonalności zakupu biletu poprzez 
aplikację zainstalowaną w telefonie komórkowym i  przesyłania na telefon potwierdzenia zakupu. 
Zamawiający wymaga jedynie aby strona internetowa dostosowania była do prawidłowego wyświetlania 
jej i poprawnego funkcjonowania na urządzeniach mobilnych. 

 
 
 
    Z poważaniem 

 


