
L.p. Udzielona odpowiedź

1 Ze względu na duże trudności z ustabilizowaniem płyt na podjeździe parkingowym , preferujemy fotokomórki.

2 Nie ma znaczenia sposób zapisywania kodu, będzie to system zamknięty i niezależny od obecnego 

3 dopuszczalne jest zastosowanie innego oprogramowania , będzie to system zamknięty i niezależny od obecnego 

4 tak, przewidywany jest wjazd dla klientów abonamentowych .

5

W najwęższym miejscu na wyjeździe jest między krawężnikami 430 cm. Tak że przy szlabanach dwustronnych to jakieś 2 

X 200 cm rury na pasem ruchu z 30 cm przerwą i trzeba dodać wymiar do uchwytu napędu. Doweryfikacji podczas wizji 

lokalnej.

6
Oferent powinien zaproponować standard. W skład kompletu winien wejęć regulamin. Doweryfikacji podczas wizji 

lokalnej.

7 Okablowane zasilania i sterownicze jest sprawne. Doweryfikacji podczas wizji lokalnej.

8
Jest kilka studzienek teletechnicznych, prawdopodobnie połączonych przepustami.  Przy wizji lokalnej ewentualnego 

oferenta może to sprawdzić w naszej obecności.

9
Prosimy oferentów o wycenę takiej możliwości jako opcji. Żeby było możliwe powiązanie z Systemem Pożarowym i 

ewentualnym przyciskiem EMERGENCY

10

Klient wjeżdżając pobiera bilet a system przypisuje do bileciku rejestrację. Jeżeli jest uprawniony do wyjazdu, czyli nie 

minęło 15 minut lub ma opłacony dłuższy czas pobytu to nie musi przykładać bileciku i system go wypuści po 

przeczytaniu rejestracji. To też umożliwi w przypadku zgubieniu/zniszczeniu bileciku pobranie adekwatnej kwoty za 

długość pobytu.

11 Tak samo jak w pkt. 9

12 Do negocjacji

Dotyczy Hampton by Hilton Gdańsk.

Proszę o informację jakiej długości mają być dostarczane szlabany?

Dotyczy Hampton by Hilton Gdańsk.

Proszę o informację co ma wchodzić w skład kompletu znaków informacyjnych do systemu parkingowego?

Dotyczy Hampton by Hilton Gdańsk.

Zamawiający wymaga wykonania nowego okablowania, czy aktualne okablowanie jest uszkodzone i nie nadaje się do wykorzystania? 

Dotyczy Hampton by Hilton Gdańsk.

 Czy obecne na obiekcie okablowanie położone jest w arotach co umożliwi wymianę okablowania na nowe bez kopania nowych dróg kablowych 

czy konieczna jest wycena prac polegających na całkowitym położeniu okablowania od nowa czyli również wykonaniu prac ziemnych? 

Dotyczy Hampton by Hilton Gdańsk.

Czy nowy system parkingowy ma być podłączony do systemu pożarowego czy ma tylko posiadać opcję otwarcia wszystkich szlabanów jednym 

przyciskiem?

Dotyczy Hampton by Hilton Gdańsk.

Na jakiej zasadzie system rozpoznający tablice rejestracyjne ma umożliwiać automatyczne otwieranie szlabanów służbom uprzywilejowanym? 

Dotyczy Hampton by Hilton Gdańsk.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy szlabanach systemu SOS rozpoznającego sygnał akustyczny pojazdów uprzywilejowanych i na tej 

podstawie otwierającego szlabany służbom uprzywilejowanym?
Dotyczy Umowy.

Zamawiający w § 6 pkt 2 a oraz b (kary umowne) wpisał kary umowne w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień opóźnienia, w naszej opinii wysokość kary jest zbyt wysoka, proponujemy wysokość kary umownej 0,25% 

Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

W podpunkcie c w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, w 

naszej opinii wysokość kary jest zbyt wysoka, proponujemy wysokość kary umownej 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 

Umowy.

Punkt 7.     Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, proponujemy maksymalną łączną wysokość kar umownych w wysokości 30% Wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.

Czy Zamawiający akceptuje zaproponowane powyżej wysokości kar umownych? 

Dotyczy Renaissance Warsaw Airport.

Czy przewidywany jest wjazd na parking dla klientów abonamentowych i obsługiwane będą karty abonamentowe w terminalach wjazdowym i 

wyjazdowym?

 Pytania i Udzielona odpowiedź nr 1 do dokumentów postępowania zakupowego modernizacja systemów parkingowych dla oddziałów PHH

Pytania do dokumentów postępowania zakupowego

Dotyczy Renaissance Warsaw Airport.

opisu przedmiotu zapytania wynika, że szlabany mają być wyposażone w fotokomórki, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pętli 

indukcyjnych do detekcji obecności pojazdów przed oraz za szlabanami?

Dotyczy Renaissance Warsaw Airport.

Czy terminal wjazdowy może wydawać bilety z kodem QR zamiast kodu kreskowego?

Dotyczy Renaissance Warsaw Airport.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego oprogramowania niż Total Control Parking do zarządzania systemem?


