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Siechnice, 07.05.2021 r. 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Dot. zapytania ofertowego na dostawę pn.: 

,,Leasing z opcją wykupu nowego systemu poboru opiat na parkingu wraz dostawą i montażem." 

2021/BZP 00045191/01 (SISK Z.5.2021). 

Zamawiający, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., działając na podstawie art. 135 ust. 6 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz.2019 z późn. zm. Dalej Pzp )., 
przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

„ Czy Zamawiający dopuszcza w celu uproszczenia taryfikatora opłat i zmniejszenia nakładów pracy obsługi 
parkingu związanych z częstym opróżnianiem oraz uzupełnianiem monet zastosowanie kasy automatycznej 
nie obsługującej monet o nominale 1 O gr.?" 

Odpowiedź 1 

Zamawiający dopuszcza ograniczenie obsługi przez kasy automatyczne monet w nominale 1 O gr. 

Pytanie 2 

„ Czy Zamawiający dopuszcza w terminalach wjazdowym i wyjazdowym panele ze szkła organicznego gdyż 
rodzaj materiału nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia." 

Odpowiedź 2 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w panelach terminali i kas automatycznych zastosowanie szkła 
organicznego o parametrach estetycznych, wizualnych i wytrzymałościowych nie gorszych jak założenia 
pierwotne z postępowania. 

Pytanie 3 

,, Czy Zamawiający dopuszcza ekrany 1 O, 4" w automatycznej kasie. " 

Odpowiedź 3 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w kasach automatycznych minimalnego wymiary wyświetlacza 
o przekątnej 10,4". 

Pytanie 4 

„ Czy Zamawiający dopuszcza tablice informacyjne na Szkle organicznym z naklejkami i jakie wymiary tablic 
informacyjnych. " 

Odpowiedź 4 

Zamawiający doprecyzowuje wymagania dotyczące tablic informacyjnych. 

Oczekiwane zastosowanie tablicy informującej o terenie parkingu płatnego powinien zostać wykonany 
w standardzie znaku drogowego z normatywnym standardowym jej wymiarem. Odnośnie tablicy 
informacyjnej z regulaminem i cennikiem opłat Zamawiający dopuszcza zastosowanie zespolonej tablicy ze 
szkła organicznego z naklejkami tzn. szkło organiczne - naklejki - szkło organiczne zabezpieczające. 
Wymiary tablic z regulaminem i z instrukcją obsługi systemu dla użytkownika należy zoptymalizować 
i dostosować do treści zamieszczanej informacji. Zamawiający stawia jedynie wymóg aby zastosowana 
wielkość czcionki miała minimalny wymiar 12. 
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Pytanie 5 

„ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu 
stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opiat i prowizji w wysokości: 160 zł netto. Oplata 
ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą 
Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m. in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, 
wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL - 
co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy. " 

Odpowiedź 5 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

Pytanie 6 

., Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta." 

Odpowiedź 6 

Zamawiający w Rozdziale VI pkt 20 części I SWZ wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w wersji 
elektronicznej. 

Pytanie 7 

„ Zamawiający oczekuje złożenia oferty w oparciu o WIBOR JM Czy możliwe jest kalkulowanie ofert 
w oparciu o WIBOR 1 M?" 

Odpowiedź 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w oparciu o WIBOR IM. 

Pytanie 8 

„ W pkt. 3 Formularzu oferty Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie 
informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji 
producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na 
następujący zapis: ., Na oferowany pojazd zapewniamy udzielenie gwarancji ... (. . .) ". " 

Odpowiedź 8 

W pkt 3 formularza oferty (załącznik nr I) Zamawiający wskazał że gwarancji udziela dostawca lub 
producent, a nie wykonawca. 
W rozdziale V pkt 3 części I SWZ Zamawiający wskazał że gwarancji udziela producent lub dostawca, 
którym w przypadku konsorcjum finansującego i dostawcy jest zbywca o którym mowa w art. 709 (I) k.c. 
Gwarancja dostawcy zostanie przedłożona przed zawarciem umowy. 

Powyższy zapis należy rozumieć w ten sposób, że wykonawca ma zapewnić gwarancję producenta systemu 
lub innego podmiotu posiadającego autoryzację producenta do wykonywania napraw. 

Pytanie 9 

,, Uprzejmie proszę o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej. " 

Odpowiedź 9 

Zamawiający na stronie z głoszeniem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e9d96ae3-a80b-4a55- 
9684-650d246b 1697 zamieściła plik w wersji edytowalnej „Część I - IDW _Załączniki do IDW SISK 
Z.5.2021.docx" 
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