Łódź, dn.4 stycznia 2021 r.
Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy przetargu na: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu parkingowego na terenie
Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4.
Nr ref. postępowania: DK.ZP.2.2020
Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz.U.z 2019 poz. 1843. ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie 1
Z uwagi na czas urlopowy prosimy o prolongatę złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu do dnia 11.01.2021r. godz. 15.00.
Czy wnioski mogą zostać przesłane tylko na adres mailowy przetargi@aquapark.lodz.pl z podpisem
elektronicznym?
Odpowiedź
Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu do dnia 11.01.2021 r. do godz. 15.00. Zmiana ogłoszenia w załączeniu.
Wnioski nie mogą zostać przesłane tylko na adres mailowy przetargi@aquapark.lodz.pl
z podpisem elektronicznym. Wnioski należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie AquaPark
Łódź Sp. z o.o.
Pytanie 2
Proszę również o informację:
Wypełniamy albo załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 jeśli wskazujemy więcej instalacji niż 2.
Odpowiedź
Załącznik nr 1 stanowi opis potrzeb i wymagań i nie wymaga wypełnienia. Wypełnienia
wymaga załącznik nr 2 tj. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń w obudowach wykonanych ze stali
ocynkowanej, odpornej na korozję, zabezpieczonej powłoką antykorozyjną zgodną z normą EN
ISO 1461 (PN-EN ISO 1461:2011), malowanej proszkowo, odpornej na promienie UV z gwarancją
na perforację urządzeń?
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Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania
Pytanie 4
Maksymalny czas przyjazdu serwisu 120 minut (tj. przyjazd i przywrócenie systemu do pracy –
warunek konieczny
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu do 180 minut? Wskazany przez
Zamawiającego czas wyklucza innych potencjalnych Wykonawców.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu przyjazdu serwisu do 180 minut
Pytanie 5
Czy dopuszczacie Państwo montaż parkometrów czy tylko i wyłącznie systemu szlabanowego?
Odpowiedź
Zamawiający przewiduje tylko i wyłącznie montaż systemu szlabanowego

Załączniki:
1. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Andrzej Pirek
/podpis /
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