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Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania na ,,Dostawę 3 fabrycznie nowych autobusów miejskich,
niskopodłogowych dla PKM Świerklaniec Międzygminna Sp. z o.o.",

Zgodnie z ań. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019, poz. 2019) ZamawiĄący - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Międzygminna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-622 Swierklaniec, ul,
Parkowa 3 udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców.

Pytanie nr 2:

Dotyczy ZaŁ nr 1 SIWZ, punkt 20 Monitoing, Wyświetlacz LCD ,,Ciekłokrystaliczny
kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD, typu TFT, o przekątnej minimum 7" powinien
posiadać adaptery umożIiwiające montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego w
kabinie kierowcy z możliwością pĘnnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu
zielonego oraz możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy". Czy Zamawiający dopuści
do zastosowania standardowy ciekłokrystaliczny monitor LCD, typu TFT, o przekątnej
minimum 7" bez interfejsu dotykowego, który będzie przystosowany do współpracy z
dostarczonym Ąestratorem systemu monitońngu, umożliwiający podgląd obrazu
dzielonego oraz możliwość wyłączenia podczas jazdy? Ob§uga związana z v,lyświetlaniem
żądanych kamer byłaby realizowana dowolnym pnyciskiem umieszczony w wygodnym
miejscu na pulpicie kierowcy. Rozwiązanie takie nie generuje zabrudzenia monitora i
zniekształcenia obrazu wynikającego z użytkowania dotykowego panelu co ma szczególne
znaczenia podczas użytkowania kamery cofania,

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści do zastosowania standardowy ciekłokrystaliczny monitor LCD,
typu TFT, o przekątnej minimum 7" bez interfejsu dotykowego, który będzie przystosowany
do wspołpracy z dostarczonym Ęestratorem systemu monitoringu, przy zachowaniu
funkcjonalności systemu.

PRF]

PRzEDslĘBloRsTWo KoltłUNlKAGJl MlEJsKlEJ MlEDZYGMlNNA sPóŁKA z oGRANlczoNĄ oDPoWlEDzlALNośclĄ

lor

NlP 645-21-62-922
REGoN 276286407
Kapitał zakładowy 3 385 900,00 PLN
KRs 00000,19110 Sąd Rejonowy W Gliwicach,
x Wydział Gospodarczy Kąowego Rejeslru sądowego
BDo 000021579

DANE KONTAKTOWE;
ADRESI UL, PARKoWA 3. 42s22 ŚWlERKLANlEc
SEKRETARIAT 032 381 - 33 - 33
DYSPoZYToR 032 381 - 33 - 00
FAx 032 381 _ 33 _ 10
adrese-mail biulo@pkm-sv/erk]aniec,o]

WICEPREZES ZA,RZADV

ę,Qłłł:o
ZARZĄDU


