
 
Racibórz 24.01.2020r. 

Nr PK/02/20 
Modyfikacja zał. nr 5 do SIWZ  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

DOSTAWA SYSTEMU NADZOROWANIA STREFY  
PŁATNEGO PARKOWANIA W RACIBORZU 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) dokonuje się modyfikacji SIWZ w postępowaniu na dostawę systemu nadzorowania 
strefy płatnego parkowania w Raciborzu 
 
Modyfikacja zał nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
pkt III Wymagania dotyczące parkometrów. 
 

Jest:  ust 10: 
10)  być oznaczony, co najmniej po obu bokach, znakiem informacyjnym „P” (biała litera P na niebieskim tle z białą   
       obwódką o wymiarach min. 150x150 mm) na wysokości ułatwiającej lokalizację parkometru,  
Po modyfikacji powinno być: 
10)  być oznaczony, co najmniej po obu bokach, znakiem informacyjnym „P” (biała litera P na niebieskim tle z białą 
       obwódką o wymiarach min. 150x150 mm) na wysokości ułatwiającej lokalizację parkometru, Zamawiający  
      dopuści również białą literę P na niebieskim tle o wymiarach 150x150. 
 

Jest:  ust 15 i 19: 
15) monety przyjmowane przez parkometr muszą trafiać do wymiennej kasety na bilon (skarbca).  
       Miejsce zamontowania skarbca powinno być oddzielone od części technicznej, 
19) opróżnianie parkometru z monet musi polegać na wyjęciu zapełnionej wymiennej kasety (skarbca) o  

pojemności nie mniejszej niż 4,0 dm³ i nie większej niż 5,0 dm³ i zastąpieniu pustym, zabezpieczonym 
pojemnikiem. Wyjęty, pełny skarbiec z monetami powinien być zamknięty w sposób uniemożliwiający dostęp 
do zgromadzonych monet. Otwarcie skarbca powinno być możliwe jedynie po otwarciu zamka i zerwaniu 
zabezpieczenia np. jednorazowej plomby. Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania niż podane powyżej. 

Po modyfikacji powinno być: 
15) monety przyjmowane przez parkometr muszą trafiać do wymiennej kasety na bilon (skarbca).  
      Miejsce zamontowania skarbca powinno być oddzielone od części technicznej, 

Zamawiający dopuści dostawę parkometrów wyposażonych w skarbiec stały zamontowany w urządzeniu, z 
którego kolekcja następuje przy pomocy pojemnika kolekcyjnego dokonującej odbiór monet? Kaseta ta ma 
być odpowiednio zaplombowana i bez zerwania plomb nie mogą mieć do niej dostępu osoby wykonujące 
kolekcję.  

19) opróżnianie parkometru z monet musi polegać na wyjęciu zapełnionej wymiennej kasety (skarbca) o  
pojemności nie mniejszej niż 4,0 dm³ i nie większej niż 5,0 dm³ i zastąpieniu pustym, zabezpieczonym 
pojemnikiem. Wyjęty, pełny skarbiec z monetami powinien być zamknięty w sposób uniemożliwiający dostęp 
do zgromadzonych monet. Otwarcie skarbca powinno być możliwe jedynie po otwarciu zamka i zerwaniu 
zabezpieczenia np. jednorazowej plomby. Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania niż podane powyżej. 

Zamawiający dopuści dostawę parkometrów wyposażonych w skarbiec stały zamontowany w urządzeniu, z 
którego kolekcja następuje przy pomocy pojemnika kolekcyjnego dokonującej odbiór monet? Kaseta ta ma 
być odpowiednio zaplombowana i bez zerwania plomb nie mogą mieć do niej dostępu osoby wykonujące 
kolekcję.  

 

Jest:  ust 48 lit c: 
     c) stan długości taśmy papierowej do drukowania biletów wyrażony w procentach, 
Po modyfikacji powinno być: 
     c) stan długości taśmy papierowej do drukowania biletów wyrażony w procentach, Zamawiający dopuszcza stan   
         papieru w ilości sztuk biletów do wydrukowania, 
 
 

                                                                                                                       Prezes Zarządu PK Sp. z o.o. w Raciborzu 
                         Bogdan Gawliczek 
Racibórz 24.01.2020r.      ……………………………..…………………….. 
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