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/pieczątka Zamawiającego/

Bytom, dnia 29 grudnia 2009r.

Nr Sprawy PN/20/09
Uczestnicy postępowania
strona internetowa Zamawiającego
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia –

wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu
sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej”
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PROTESTU
Działając na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm) po rozpatrzeniu protestu firmy UNICARD S.A. z
siedzibą w Krakowie 30 – 415 ul. Wadowicka 12 doręczonego Zamawiającemu w dniu 23.12.2009 r. , do
którego przystąpiła w dniu 23.12.2009 r., po stronie wnoszącego protest, Firma SPORTDATA Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdyni 81 – 578 ul. Zagłoby 17 postanawia się o uwzględnieniu protestu w całości.
Na skutek uwzględnienia protestu Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (Zał. Nr 5 – Dokumentacja Techniczna) :

Rozdział 3.2.3 o brzmieniu:
(…)
3.2.3 Dodatkowe stanowiska kasowe
W obiekcie funkcjonuje w chwili obecnej system biletowy OLIMP firmy WASKO.
Zamawiający wymaga, aby system wejścia – wyjścia współpracował z tym systemem.
Jednocześnie należy rozszerzyć liczbę punktów kasowych na obiekcie o dwa. Wykonawca
systemu kontroli wejść – wyjść powinien dostarczyć dwa stanowiska kasowe identyczne jak
te, zainstalowane w chwili obecnej.
(…)
zostaje zastąpiony przez:
3.2.3 Dodatkowe stanowiska kasowe
W obiekcie funkcjonuje w chwili obecnej system biletowy obsługujący klub sportowy Polonia
Bytom. Zamawiający wymaga, aby system wejścia – wyjścia współpracował z tym systemem w
zakresie opisanym w rozdziale 3.1 oraz 3.2 niniejszej dokumentacji. Jednocześnie należy
rozszerzyć liczbę punktów kasowych na obiekcie o dwa nowe punkty kasowe o charakterystyce i
funkcjonalnościach opisanych w załączniku Nr 8 do SIWZ pn.. „Dokumentacja Stanowiska
Kasowego”,
oraz uzupełnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania o
Zał. Nr 8 – Dokumentacja Stanowiska Kasowego (treść dokumentu w załączeniu).
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Przewodniczący Komisji Przetargowej
Andrzej Filuba

