
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 94321-2013 z dnia 2013-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sierpc
Przedmiotem zamówienia jest Utworzenie stref płatnego parkowania w mieście Sierpc - etap I : 1. 
Dostawa i montaż 6 sztuk urządzeń - parkomatów (automatów) do poboru opłat za parkowanie w 
Strefie Płatnego Parkowania...
Termin składania ofert: 2013-06-11 

Numer ogłoszenia: 103089 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 94321 - 2013 data 29.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 
• W ogłoszeniu jest: 

Przedmiotem zamówienia jest Utworzenie stref płatnego parkowania w mieście Sierpc - etap 
I : 
1. Dostawa i montaż 6 sztuk urządzeń - parkomatów (automatów) do poboru opłat za 
parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Sierpca wraz z ich 
zaprogramowaniem i uruchomieniem. 
2. Dostawa 1szt dodatkowego pojemnika wymiennego, samozamykającego się worka na 
monety o pojemności min. 2,5 litra . 
3. Dostawa dodatkowych 10 sztuk rolek z papieru termicznego z 5000 biletów każda do 
dostarczonych parkomatów. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1. Wykonawca zamontuje urządzenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
2. Montaż obejmuje wykonanie fundamentów z materiałów własnych Wykonawcy na jego 
koszt, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz trwałe przytwierdzenie do nich 
parkomatów w sposób uniemożliwiający mechaniczne ich oderwanie od podłoża, 
gwarantując jego nienaruszalność. 
3. Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie 
obsługi dostarczonych urządzeń. 
4. Na wykonanych fundamentach oprócz parkomatów mają być osadzone słupki mocujące o 
wysokości 3 m wraz z tablicą informacyjną PARKOMAT. 
5. Szczegółowy opis wymagań techniczno-eksploatacyjnych parkomatów objętych 
przedmiotem umowy został określony w załączniku nr 7 do SIWZ.. 

• W ogłoszeniu powinno być: 
Przedmiotem zamówienia jest Utworzenie stref płatnego parkowania w mieście Sierpc - etap 
I : 
1. Dostawa i montaż 6 sztuk urządzeń - parkomatów (automatów) do poboru opłat za 
parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Sierpca wraz z ich 
zaprogramowaniem i uruchomieniem. 
2. Dostawa 1szt dodatkowego pojemnika wymiennego, samozamykającego się worka lub 
kasety na monety o pojemności min. 2,5 litra . 
3. Dostawa dodatkowych 10 sztuk rolek z papieru termicznego z 5000 biletów każda do 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=94321&rok=2013-05-29


dostarczonych parkomatów. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1. Wykonawca zamontuje urządzenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
2. Montaż obejmuje wykonanie fundamentów z materiałów własnych Wykonawcy na jego 
koszt, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz trwałe przytwierdzenie do nich 
parkomatów w sposób uniemożliwiający mechaniczne ich oderwanie od podłoża, 
gwarantując jego nienaruszalność. 
3. Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie 
obsługi dostarczonych urządzeń. 
4. Na wykonanych fundamentach oprócz parkomatów mają być osadzone słupki mocujące o 
wysokości 3 m wraz z tablicą informacyjną PARKOMAT. 
5. Szczegółowy opis wymagań techniczno-eksploatacyjnych parkomatów objętych 
przedmiotem umowy został określony w załączniku nr 7 do SIWZ. 
UWAGA! 
Treść załącznika nr 7 uległa zmianie w punktach: 4, 6, 18, 27, zgodnie z Odpowiedziami 
udzielonymi Wykonawcom, zamieszczonymi na stronie Zamawiającego: 
http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004/161. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: 11.06.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W SIERPCU ul. 

PIASTOWSKA 11A 09-200 SIERPC pok. nr 12, sekretariat - I piętro. 
• W ogłoszeniu powinno być: 14.06.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W 

SIERPCU ul. PIASTOWSKA 11A 09-200 SIERPC pok. nr 12, sekretariat - I piętro. 
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Marek Kośmider


