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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z
montażem i uruchomieniem automatycznego systemu parkingowego z systemem monitoringu wizyjnego
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o .o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ust.
2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2014 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania
oraz zmienia SIWZ w niżej określonym zakresie.
Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

1. PYTANIE nr 1
„Za SIWZ: Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa projektów, zgód,
uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia. Co w przypadku, jeżeli konserwator
nie wyrazi zgody na montaż systemu parkingowego?”
ODPOWIEDŹ:

Jeśli brak zgody nie będzie wynikał z braków dokumentacji załączonej do zgody, w przypadku braku zgody dojdzie do
niemożliwości wykonania umowy, co oznacza, że umowa w pozostałym zakresie wygaśnie.

2. PYTANIE nr 2
„Za SIWZ: Opis funkcjonalności systemu parkingowego wjazd, Kierowca zatrzymuje pojazd i pobiera bilet z kodem kreskowym lub kodem QR z Automatu Biletowego lub przykłada kartę zbliżeniową w celu otwarcia szlabanu. Bilet
nie zostanie wydany, jeżeli przed szlabanem nie stoi samochód. Odpowiednie komunikaty zostaną wyświetlone na wyświetlaczu LCD. Po odebraniu biletu szlaban otwiera się automatycznie. Indukcyjna pętla przejazdu zamyka automatycznie szlaban po przejeździe samochodu. Urządzenia są gotowe dla kolejnego kierowcy. System musi zapobiegać
zamknięciu szlabanu dopóki samochód znajduje się pod nim. Czy istnieje możliwość aby zastąpić pętle indukcyjne laserem skanującym?”
ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
3. PYTANIE nr3
„Zamawiający wymaga dostawy automatycznej kasy biletowej wyposażonej w minimum 4 pojemniki na monety, każdy
o pojemności minimum 400 szt. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kasy automatycznej wyposażonej w jeden
samo-uzupełniający się pojemnik na monety o pojemności 1200 szt., który wydaje resztę i utrzymuje optymalne poziomy nominałów monet oraz dodatkowego pojemnika o pojemności do 3000 szt. do którego trafiają monety które
stanowią nadmiar optymalnego poziomu w pojemniku samo-uzupełniającym się?
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ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

4. PYTANIE nr 4
„Zamawiający wymaga dostarczenia zasobnika z minimalną ilością 2500 szt. biletów parkingowych z papieru o gramaturze min. 80gr/m2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zasobnika - rolki papieru o pojemności 2000 szt. biletów
parkingowych z papieru o gramaturze min. 80gr/m2.”
ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

