
     
                                                                                      
 
 
 
 
 

 
Prudnik, dnia 22.01.2019 r. 

 
DE.252.1.2019 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 

W związku z otrzymanymi w dniu 21.01.2019 roku zapytaniami dotyczącym 
postępowania przetargowego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
17.01.2019 r. pod numerem 504830 – N - 2019 r. na zadaniu: Dostawa systemu nadzorowania 
Strefy Płatnego Parkowania w Prudniku” zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : 

 
 

1. W załączniku nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w  dziale  III Wymagania 
dotyczące parkometrów poniższe punkty otrzymują brzmienie:  
 
1) pkt. 5 

„ posiadać wymiary nie przekraczające: szerokości 450 mm, głębokości 380 mm i 
wysokości 2000 mm, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach: 490  mm 
szerokości, 320 mm głębokości i 1780 mm wysokości. „ 
 

2)  pkt. 12 
„ wszystkie przyciski funkcyjne muszą być odporne na uszkodzenia mechaniczne i 
trwale opisane słownie w czterech językach (polskim, angielskim, niemieckim i 
czeskim). Nie dopuszcza się opisów w postaci nalepek samoprzylepnych 
(Zamawiający dopuszcza zastosowanie piktogramów razem z wymaganymi 
napisami)” 
 
3) pkt. 13 

„miejsce wydawania biletu i miejsce zwrotu monet musi być czytelnie i trwale 
oznakowane w czterech językach (polskim, angielskim, niemieckim i czeskim). 
Nie dopuszcza się opisów w postaci nalepek samoprzylepnych (Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie piktogramów razem z wymaganymi napisami)” 
 

4) pkt. 30 
„parkometr musi umożliwiać wydawanie biletu ze stawką „0,00 zł” wyłącznie na 
czas określony w prawie lokalnym i pod warunkiem wprowadzenia numeru 
rejestracyjnego pojazdu, parkometry od chwili uruchomienia muszą być 
przystosowane do wydawania biletów bezpłatnych na okres 7 minut” 
 

         Zakład Usług Komunalnych - jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. 
                                48-200 Prudnik ul. Przemysłowa 1          
Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

KRS 0000142489,  Kapitał zakładowy 1 652 500,00 zł 
tel. 077/ 436-32-65, 436-26-83, 436-38-84, 436-23-10,  www.zukprudnik.pl 
NIP 755-000-63-42     REGON 530544646 
KONTA:  67 8905 0000 2000 0009 5660 0001  BS Prudnik 
                 57 8905 0000 2001 0022 8198 0001  BS Prudnik - czynsze 
 



5) pkt. 32 
„parkometr musi być wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną w układzie 
QWERTY  umożliwiającą wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu, za 
który wnosi się opłatę. W warunkach słabej widoczności, każdy znak klawiatury 
musi być podświetlany. Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania niż 
podane powyżej, Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci dodatkowego 
oświetlenia wbudowanego w daszek parkometru oświetlającego panel urządzenia, 
w tym wszystkie przyciski klawiatury” 
 
 

 
 

…………………………………… 
                                                                                               Władysław Podróżny 
                                                                                                                  Prezes Zarządu     
 


