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1

Proszę o informacje czy wykonanie zadania wymaga 

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

budowy?
Nie wymaga zgłoszeń

2

Proszę o wydłużenie terminu realizacji do 60 dni od 

zawarcia umowy oraz uzyskania wszelkich 

niezbędnych zgód i pozwoleń w przypadku gdyby były 

one konieczne. Wskazany termin jest zdecydowani za 

krótki mają c na uwadze konieczność wykonania prac, 

produkcję i dostawę sprzętu oraz jego montaż.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 

końca 2021 roku (zakończenie i rozliczenie zadania) 

3

Proszę o potwierdzenie czy numery rejestracyjne 

pojazdów  odczytywane przez kamery LPR  mają być 

drukowane na bilecie parkingowym i czy mają być 

„przypisane w systemie” do biletu umożliwiając 

automatyczny wyjazd w przypadku opłaconego 

biletu?

Numer rejestracyjny nie koniecznie musi być 

drukowany na bilecie, natomiast na pewno musi być 

przypisywany w systemie w celu umożliwienia 

automatycznego wyjazdu po opłaceniu biletu.

4
Czy Zamawiający dopuszcza szlabany bez podpory? w 

zależności od producenta podpory wymagane są 

zazwyczaj przy długości ramion powyżej 4m

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu 

szlabanów bez podpory w przypadku dopuszczenia 

takiego rozwiązania przez producenta i 

przedstawieniu takiego dokumentu.

5
proszę o podanie ilości znaków jakich wymaga 

zamawiający? 2 tablice

6
czy Zamawiający dopuszcza bilety drukowane na 

papierze termicznym z rolki?

Zamawiający nie dopuszcza biletów drukowanych 

na papierze termicznym z rolki

7

w jaki sposób system, w przypadku zastosowania 

kamer LPR, ma umożliwić automatyczne otwarcie 

szlabanu pojazdom uprzywilejowanym?  Spełnienie 

powyższego wymogu jest możliwe tylko pod 

warunkiem że Zamawiający  przekaże wykonawcy 

listę numerów rejestracyjnych tych pojazdów

Zamawiający prosi o przedstawienie opcji 

otwierania szlabanów dla pojazdów 

uprzywilejowanych. Zazwyczaj pojazd jest 

rozpoznawany po sygnałach dźwiękowych.

8
Proszę o udostępnienie PZT oraz planu budynku w 

pliku CAD/DWG, lub jeżeli takich brak to w postaci 

PDF

PZT znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia. 

Posiadaną dokumentację dotyczącą planu budynku 

Zamawiający przekaże po podpisaniu Umowy

9

Czy serwer systemu ma jednocześnie pełnić funkcję 

kasy ręcznej, czy Zamawiający wymaga dwóch 

jednostek: osobno serwera systemu i osobno kasy 

ręcznej?

Wystarczy serwer bez potrzeby montażu drugiej 

jednostki. Oczywiście jeśli prawo fiskalne 

dopuszcza takie rozwiązanie

10 Czy Zamawiający wymaga wykonania geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu prac?

Zamawiający wymaga wykonania geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu 

prac, wraz z całą dokumentacją powykonawczą.

11
Proszę o wskazanie rozdzielnic z których ma być 

zasilany system parkingowy

Rozdzielnie znajdują się na obiekcie i były wskazane 

podczas wizji lokalnej.

12

Jak można prowadzić instalację 

elektryczną/teleinformatyczną w garażu? Czy można 

mocować aroty z kablami na powierzchni istniejącego 

ocieplenia czy konieczne jest montowanie pod 

ociepleniem?

Zamawiający proponuje przeprowadzenie instalacji 

po ścianie garażu w miejscach niezbędnych 

dopuszcza poprowadzenie instalacji po ociepleniu 

sufitu (zgodnie ze sztuką budowlaną)
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13
Gdzie ma być ulokowany serwer/komputer sterujący 

systemem parkingowym? Czy może być postawiony w 

szafie serwerowej wiszącej na ścianie za recepcją?

Zamawiający dopuszcza taka możliwość

14

Czy do obsługi systemu Parkingowego w recepcji 

potrzebny jest osobny komputer czy można 

wykorzystać do tego celu istniejący w recepcji 

komputer na którym zostanie zainstalowane 

dodatkowe oprogramowanie do obsługi systemu 

Parkingowego? 

Zamawiający nie dopuszcza.

15
Na ilu stanowiskach w recepcji ma być obsługiwany 

system parkingowy? Na 1 stanowisku

16

Czy można będzie podłączyć system parkingowy do 

istniejącego już w budynku systemu instalacji  

przeciwpożarowej? System parkingowy odbierały 

sygnał do otwarcia szlabanów w sytuacji zagrożenia 

pożarowego

Tak

17
Czy wjazd do garażu ma być również obsługiwany 

przez system parkingowy? Nie

18

Czy hotel będzie korzystać i wymaga aby system 

parkingowy oferował funkcje rezerwacji miejsc 

parkingowych dla Gości i aby goście otrzymywali 

potwierdzenie rezerwacji miejsca Parkingowego 

mailem z dedykowanym kodem pozwalającym na 

wjazd na parking?

Nie

19

Czy wraz z instalacją systemu Parkingowego Hotel 

planuje wykonać w ramach oddzielnej inwestycji 

wygrodzenie parkingu od strony ulicy Warszawskiej? 

Aktualnie wygrodzenie stanowią donice betonowe. 

Nie

20
Czy będzie możliwość aby do rozdzielni elektrycznej 

w budynku od ulicy Warszawskiej "wejść" z zewnątrz 

przez wykonanie otworu w ścianie lub fundamencie?

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze sztuką 

budowlaną, ze szczególnym przywiązaniem uwagi 

do uszczelnienia przeciwwodnego przewiertu

21
Jakie dokładnie znaki informacyjne są oczekiwane w 

ramach dostawy systemu Parkingowego? Proszę o 

specyfikację. 

Zamawiający oczekuje na znakach: 

- informacji odnośnie regulaminu

- znaków kierunkowych

- cennik z możliwością edytowania cen

22

Czy można wykorzystać sieć internetową hotelu 

wewnątrz budynku? Czy między dwoma rozdzielniami 

elektrycznymi na poziomie zero budynku a 

serwerownią na zlokalizowaną za recepcją hotelowa 

jest połączenie kablowe sieci komputerowej z którego 

można skorzystać w ramach instalacji systemu 

Parkingowego?

Zamawiający nie posiada takiej sieci

23 Czy zamawiający dopuszcza bilety na rolce ? Patrz punkt 6


