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Stargard Szczec. dnia 25.02.2014 r. 
                                                                                                      
                                                                                                             WYKONAWCY 
ZDP-1/ZP-MW-341/04/02/2014 
 
 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone 
pytania, w postępowaniu na: 
 

Kompleksową obsługę poboru opłaty za postój w strefie płatnego parkowania (SPP) 
zlokalizowanej na drogach powiatowych powiatu stargardzkiego w Stargardzie 

Szczecińskim 
 

Pytania 
1.  Prosimy o wyjaśnienie do kogo należy pionowe oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania? 
2.  Czy dostarczone oznakowanie pozostaje własnością Wykonawcy, czy Zamawiającego? 
3. Czy Zamawiający dysponuje aktualnym zatwierdzonym projektem organizacji obejmującym 

obszar SPP, zgodnie z którym należy uzupełnić oznakowanie SPP? Jeżeli tak wnioskujemy o 
jego udostępnienie na etapie przetargu. 

4. Jeżeli Zamawiający wymaga wykonania projektu organizacji ruchu to czy ma on dotyczyć 
tylko oznakowania związanego z funkcjonowaniem SPP czy ma obejmować całość 
oznakowania pionowego i poziomego występującego na terenie objętym SPP? 

5. W przypadku konieczności wykonania projektu organizacji ruchu wnioskujemy o wydłużenie 
terminu uzupełnienia oznakowania do 60 dni od daty podpisania umowy (ze względu na czas 
potrzebny na opiniowanie i zatwierdzenie projektu oraz czas potrzebny później na wykonanie 
właściwego oznakowania).   

 
Odpowiedzi  

Ad. 1  
Zgodnie z § 1 pkt 8 Umowy do obowiązków Wykonawcy należy: „Utrzymanie Strefy Płatnego 
Parkowania – systematyczne odnawianie i uzupełnianie oznakowania zarówno poziomego jak i 
pionowego.” 
 
Ad. 2  
Zgodnie z § 1 pkt 11 Umowy do obowiązków Wykonawcy należy: „Znaki i urządzenia drogowe 
(nie dotyczy parkomatów), które zostały ustawione w związku z wyposażeniem powierzchni 
parkingowej  przechodzą w chwili ich montażu i odbioru na własność Zamawiającego.” 
 
Ad. 3  
Zamawiający posiada aktualne zatwierdzenie organizacji ruchu dla obszaru strefy płatnego 
parkowania: 
Organizacja stała Nr 1247 z dnia 19.07.2012 
Organizacja stała Nr 1306 z dnia 25.09.2012 
Organizacja stała Nr 1465 z dnia 12.06.2013 
Organizacja stała Nr 104/2013 z dnia 02.12.2013 
Obowiązujące organizacje stałe w załączeniu.  
 



Ad. 4  
Zamawiający nie wymaga wykonania projektu stałej organizacji ruchu. 
 
Ad. 5  
Ze względu na brak konieczności wykonania projektu stałej organizacji ruchu, wydłużenie 
terminu uzupełnienia oznakowania jest bezzasadne.  
 
    
Wyjaśnienie zostanie doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz 
dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 
 


