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Nr sprawy SZP/ZPZ/77/2020/KP 

Gdańsk, dnia 10.03.2020 r. 
 
 
 

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. 
 
 
Zamawiający zmienia SIWZ w następującym zakresie: 
 

1. W rozdz. X ust. 9 SIWZ zmienia się zapis: 
 

  Było: 

„Nie otwierać przed dniem  12 marca 2020 r., godz. 08.15.” 

Powinno być: 

„Nie otwierać przed dniem  17 marca 2020 r., godz. 08.15” 

2. W rozdz. XI ust. 2 SIWZ zmienia się zapis: 
 

  Było: 

„Termin składania ofert upływa dnia 12 marca 2020 r. o godz. 08.00.” 

Powinno być: 

„Termin składania ofert upływa dnia 17 marca 2020 r. o godz. 08.00.” 

3. W rozdz. XI ust. 3 SIWZ zmienia się zapis: 
 

  Było: 

„Oferty zostaną otwarte w dniu 12 marca 2020 r. o godz. 08.15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 59 budynek Admi-
nistracji Szpitala nr 2.” 

Powinno być: 

„Oferty zostaną otwarte w dniu 17 marca 2020 r. o godz. 08.15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 59 budynek Admi-
nistracji Szpitala nr 2.” 
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Poniżej odpowiedzi na zadane pytania: 
 

1. PYTANIE nr 1 
„SIWZ: Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa projektów, zgód, uzgod-
nień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to, że teren szpitala objęty jest 
ochroną konserwatorską, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń może trwać nawet kilka miesięcy. Jednocześnie Za-
mawiający wymaga, aby system parkingowy został zamontowany w terminie 2 miesięcy. Prosimy o modyfikację SIWZ, 
aby termin montażu systemu uzależniony był od uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, a w przypadku problemów 
(lub odmowy) z ich uzyskaniem umowa została odpowiednio przedłużona lub nawet unieważniona bez kar i kosztów 
dla Wykonawcy”. 
 
W rozdz. IV SIWZ zmienia się zapis: 
Było: 

„Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w terminie 2 miesięcy od podpisania 
Umowy” 
 
Powinno być: 

„Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w terminie 2 miesięcy od dnia 
uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, lecz nie dłużej niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.” 
 
Zamawiający dostosował treść umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, do zmian wynikających z powyższego 
zapisu w zakresie § 4 umowy. 

 
2. PYTANIE nr 2 

„ SIWZ: Kasa automatyczna: Wyposażenie w minimum 4 pojemniki na monety, każdy o pojemności minimum 800 szt. 
Czy Zamawiający ma świadomość, że taka ilość monet do wydawania oznaczać będzie, że w Kasie automatycznej bę-
dzie w każdym momencie 3.000-15.000 zł? Prosimy o zmianę pojemności pojemników do wydawania monet na mniej-
szą. Z naszego doświadczenia wynika, że przy możliwości płacenia kartami płatniczymi, 400 monet do wydawania 
reszty w kasie jest wystarczające. 
 
W zakresie załącznika nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia zmienia się zapis w ust. 4. opis minimalnych 

wymagań elementów pasa wjazdowego i wyjazdowego / Automatyczna kasa biletowa / punktator  nr 14: 

 
Było: 

„Wyposażenie w minimum 4 pojemniki na monety, każdy o pojemności minimum 800 szt.” 
 
Powinno być: 

„Wyposażenie w minimum 4 pojemniki na monety, każdy o pojemności minimum 400 szt.” 
 
 

3. PYTANIE nr 3 
„ SIWZ: Kasa automatyczna: Możliwość dokonania opłaty w przypadku braku komunikacji z jednostka centralną. Taki 
opis sugeruje, że Zamawiający wymaga dostawy i montażu systemu pracującego offline. System offline ma bardzo 
dużo ograniczeń i żadnych możliwości monitorowania, zdecydowana większość systemów parkingowych pracuje 
online. Ponadto nie ma fizycznej możliwości pobrania opłaty za pomocą kart płatniczych, jeśli kasa nie jest podłączona 
do jednostki centralnej (a co za tym idzie, do Internetu). Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ” 
 
W zakresie załącznika nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamowienia Zamawiający usuwa zapis z ust. 4. opis minimalnych 
wymagań elementów pasa wjazdowego i wyjazdowego / Automatyczna kasa biletowa / punktor  nr 15: 
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Zamawiający usuwa zapis: „Możliwość dokonania opłaty w przypadku braku komunikacji z jednostka 

centralną” 

4. PYTANIE nr 4 
„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie szlabanów elektromechanicznych” 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający DOPUSZCZA zastosowanie szlabanów elektromechanicznych. 
 

5. PYTANIE nr 5 
Elementy pasa wjazdowego i wyjazdowego : 
„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie szlabanów elektromechanicznych, spełniających pozostałe wymagania 
opisane w SWIZ. Specyfikowanie szlabanów hydraulicznych wskazuje na rozwiązania  konkretnego producenta tym 
samym  ogranicza możliwość udziału w postępowaniu podmiotom korzystającym z innych rozwiązań.” 
 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający DOPUSZCZA zastosowanie szlabanów elektromechanicznych. 
 

6. PYTANIE nr 6 
Elementy pasa wjazdowego i wyjazdowego, 
Czy zamawiający dopuszcza wyświetlacz ciekłokrystaliczny do programowania i kontroli centrali szlabanu? 
 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dopuszcza wyświetlacz ciekłokrystaliczny do programowania i kontroli centrali szlabanu. 
 
 

7. PYTANIE nr 7 
Elementy pasa wjazdowego i wyjazdowego, kasa biletowa 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przycisku  wywołania interkomu bez osłony – specyfikowane rozwiązanie 
wskazuje na rozwiązanie stosowane przez producenta FAAC (HUB Parking). 
 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przycisku  wywołania interkomu bez osłony. 
 
 

8. PYTANIE nr 8 
Zamawiający specyfikuje: „….oświetlenie  zapewniające możliwość korzystania po zmroku...”. Urządzenia wjazdowe, 
wyjazdowe oraz kasa automatyczna posiadają wyświetlacze do obsługi klienta zapewniając dobra widoczność zarówno 
w dzień jak i w nocy. Stosowanie dodatkowego oświetlanie nie jest konieczne. Proszę o usunięcie zapisu. 
 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie zmienia zapisu. 
 
 

9. PYTANIE nr 9 
Proszę o  informację jakie zgody (pozwolenia ,decyzje) są wymagane do  wykonania  przedmiotu zamówienia, który 
znajduje się na terenie objętym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 

ODPOWIEDŹ: 

Wymagane są zgody i pozwolenia zgodnie z przepisami prawa. 
 
 

10. PYTANIE nr 10 
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zewnętrzny czytnik wyjazdowy 
Zamawiający specyfikuje „pojemnik na użyte bilety parkingowe” 
oraz „ na obudowie zamontowany kosz na wykorzystane bilety”. Proszę  o doprecyzowanie zapisu.   

 

ODPOWIEDŹ: 

Pojemnik na zużyte bilety parkingowe zamontowany na obudowie urządzenia „automat wyjazdowy” 
 

11. PYTANIE nr 11 
Proszę o doprecyzowanie zapisu „alarm naruszeniowy”? 
 

ODPOWIEDŹ: 

Alarm informujący stanowisko obsługi oraz stanowisko administracyjne o uszkodzeniu lub włamaniu do 
urządzenia. 
 

12. PYTANIE nr 12 
Czy zamawiający dopuszcza  potwierdzenie poprawności odczytu karty  komunikatem na wyświetlaczu urządzenia bez 
konieczności sygnalizowania  zieloną diodą  i sygnalizatorem akustycznym? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza potwierdzenie poprawności odczytu karty  komunikatem na wyświetlaczu urządzenia 
bez konieczności sygnalizowania  zieloną diodą  i sygnalizatorem akustycznym. 
 

13. PYTANIE nr 13 
Cena brutto wykonania zamówienia  
Rozdział III Zamawiający pisze: „Zamawiający informuje, iż teren, na którym będzie realizowany przedmiot zamówie-
nia, znajduje się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”. Proszę o doprecyzowanie, czy istnieje ko-
nieczność występowania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie warunków dla budowy systemu na 
terenie szpitala? Jeżeli takowa konieczność istnieje, wówczas kto będzie występował: Zamawiający czy Wykonawca?  
 
ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca powinien zweryfikować ewentualną konieczność wystąpienia do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. W przypadku takiej konieczności występował będzie Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa 
od Zamawiającego. 
 

14. PYTANIE nr 14 
„Zamawiający pisze: „Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa projek-
tów, zgód, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia”. Proszę o doprecyzowanie 
czy dla przedmiotowego zadania istnieje konieczność uzyskania zgody, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do 
realizacji Przedmiotu Zamówienia? Jeżeli takowa konieczność istnieje, wówczas kto będzie występował: Zamawiający 
czy Wykonawca? Jeżeli zgody są niezbędne wówczas czas realizacji zadania wyznaczony przez Zamawiającego wydaje 
się być zbyt krótki. Okres oczekiwania na uzyskanie pozwolenia należy szacować w przedziale od 90 do 150 dni.”  
 
ODPOWIEDŹ: 

Udzielono już odpowiedzi powyżej i w odpowiedziach na pytania zadane wcześniej. 
 
 

15. PYTANIE nr 15 
W OPZ, Zamawiający wymaga dostawy: „2 szlabany hydrauliczne wyposażone w pompę hydrauliczną i 2 siłowniki hy-
drauliczne o długości uniemożliwiającej ominięcie przez samochód” 
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ODPOWIEDŹ: 

Udzielono już odpowiedzi we wcześniejszych pytaniach. 
 

16. PYTANIE nr 16 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę szlabanów elektromechanicznych wyposażonych w przekładnię elektromecha-
niczną bez elementów hydrauliki. Szlabany te cechują się zdecydowanie dłuższą żywotnością aniżeli szlabany hydrau-
liczne.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający DOPUSZCZA zastosowanie szlabanów elektromechanicznych 
 

17. PYTANIE nr 17 
Zamawiający wymaga dostawy automatycznej kasy biletowej wyposażonej w minimum 4 pojemniki na monety, każdy 
o pojemności minimum 800 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie automatycznej kasy biletowej wyposażonej 
w 4 samo-uzupełniające się pojemniki na monety, gdzie każdy posiada pojemność 400 szt. monet, oraz dodatkowy 
pojemnik o pojemności 2000 szt. do którego trafiają monety które nie mieszczą się w pojemnikach samo uzupełniają-
cych? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie automatycznej kasy biletowej wyposażonej w 4 samo-uzupełniające 
się pojemniki na monety, gdzie każdy posiada pojemność 400 szt. monet, oraz dodatkowy pojemnik o po-
jemności 2000 szt. do którego trafiają monety, które nie mieszczą się w pojemnikach samo uzupełniających. 
 
 
 
 


