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Stargard Szczeciński, dn. 25.06.2015 r. 
                                                                                                      
 
                                                                                                             WYKONAWCY 
 
ZDP.1/ZP.3310.7.2015 
 
 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 pn: 

 

Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych 
w Stargardzie Szczecińskim 
 

Pytania 
1. Czy Zamawiający planuje w trakcie obowiązywania umowy z Wykonawcą zmiany stawek 

opłat za parkowanie, opłat abonamentowych, opłat dodatkowych, oraz godzin 
funkcjonowania strefy? Pytanie to argumentujemy ewentualną różnicą wpływów ze Strefy 
Płatnego Parkowania przed i po zmianach, rzutujących na procentowe wynagrodzenie dla 
Wykonawcy. 

2. Prosimy o rozpisanie wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania w Stargardzie Szczecińskim 
(miesięcznych) w roku 2014 i 2015 do miesiąca maja. Prosimy o wyszczególnienie 
wpływów z opłat za postój, opłat abonamentowych oraz z opłat dodatkowych. 

3. Jaki procent wpływów (miesięcznie) ze Strefy Płatnego Parkowania w Stargardzie 
Szczecińskim otrzymuje obecnie operator strefy? Czy procentowa część wpływów dla 
obecnego operatora obejmuje wszystkie opłaty: z biletów, abonamentowe, dodatkowe? 

4. Prosimy o informacje, w jaki sposób i jak często należy przekazywać pieniądze pobrane z 
parkomatów, konto Zamawiającego?  Prosimy o informację czy bank Zamawiającego 
posiada wrzutnie nocną i czy pieniądze mają być wpłacane do wrzutni nocnej czy w inny 
sposób? 

5. Zamawiający określił 20 parkomatów, jako minimalną liczbę urządzeń do obsługi SPP. Ile 
urządzeń zamontowanych jest na dzień dzisiejszy w Strefie Płatnego Parkowania? Czy 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby urządzeń, jeżeli opracowana koncepcja 
uwzględniałaby inną lokalizację parkomatów, nie pogarszając przy tym możliwości 
sprawnego wykupu biletów przez klientów? 

6. Czy w siedzibie Zamawiającego zainstalowane jest oprogramowanie do obsługi windykacji 
należności za brak opłaconego postoju w SPP? Jeżeli tak, to prosimy o podanie nazwy i 
producenta oprogramowania. 

7. Czy Zamawiający planuje w ciągu najbliższego roku organizacje imprez, wykonywania prac 
remontowych i budowlanych, które w jakimkolwiek stopniu wymagałyby czasowego 
wyłączenia strefy lub usunięcia urządzeń? 

8. Czy Zamawiający określa, jaki kolor powinny posiadać parkomaty lub jak powinny zostać 
oznakowane? Jak Zamawiający rozumie określenie „oznakowane i ustawione w sposób 
widoczny”? 

9. Czy Zamawiający dopuszcza lub wymaga zastosowania możliwości wnoszenia opłaty 
dodatkowej za pomocą parkomatu lub zastosowania innych opcji płatności np. zapłata kartą 
bezstykową? 



10. Prosimy o uszczegółowienie parametrów technicznych dotyczących parkomatów: 
a) Jakimi nominałami monet parkomaty powinny przyjmować opłaty? 
b) Czy opłaty powinny być przyjmowane tylko w walucie PLN, czy również EURO? 
c) Czy Zamawiający określa, z jakiego materiału powinny być wykonane parkomaty? 
d) Czy Zamawiający posiada wymagania dotyczące kaset wymiennych w parkomatach? Na 

przykład sposób zabezpieczenia, pojemność? 
11.  Na jakich fundamentach i jakiej wielkości zamontowane są obecne urządzenia w SPP? Czy 

fundamenty pozostaną po zdemontowaniu urządzeń obecnie funkcjonujących? 
12. Czy Zamawiający dopuszcza, aby podświetlenie po zmroku etykiety parkomatów było 

widoczne tylko podczas dokonywania transakcji (automatycznie uruchamiane przyciskiem)? 
13. W części Specyfikacji Technicznej dotyczącej urządzeń do poboru opłat, Zamawiający 

określa, co powinno się znajdować na etykietach parkomatów. W dalszej części opisu 
Zamawiający wymaga informacji zapewniających poprawną obsługę przez korzystających z 
SPP (sprawność urządzenia, aktualny czas, godzina). W związku z powyższym, czy 
Zamawiającemu chodzi w pierwszej części opisu o etykietę z informacjami, a w drugiej 
części opisu o wyświetlacz, na którym mogą być wyświetlane zmienne dane, jak np.: data, 
godzina, informacja o sprawności? Prosimy o wyjaśnienie definicji etykiety, jaką 
Zamawiający się kieruje w Specyfikacji. Prosimy o informacje na temat wyświetlacza. 

       Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i spełniające wymogi stawiane 
parkomatom przez Zamawiającego?         

 
     
 

Odpowiedzi  
Ad. 1 
Zgodnie z Art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
Nr 108, poz. 908 z 2005 r., z późn. zm.), Rada Gminy ustala wysokość opłat w strefie płatnego 
parkowania. Zmiana opłat nie jest w kompetencji Zamawiającego. 
 
Ad. 2 

2014 rok 

Miesiąc Parkomaty Abonamenty Opłata dodatkowa 

1              29 628,50 zł                  3 638,00 zł                     990,00 zł  

2              29 725,30 zł                  1 181,00 zł                  1 200,00 zł  

3              34 201,80 zł                  2 623,00 zł                  1 290,00 zł  

4              39 020,80 zł                  1 898,00 zł                  1 440,00 zł  

5              33 687,90 zł                  1 960,00 zł                  1 650,00 zł  

6              34 976,60 zł                  1 537,00 zł                  1 260,00 zł  

7              42 841,30 zł                  5 848,00 zł                  1 410,00 zł  

8              32 665,40 zł                  1 014,00 zł                  1 351,00 zł  

9              34 548,80 zł                  2 459,00 zł                  1 860,00 zł  



10              38 184,72 zł                  1 670,00 zł                  1 290,00 zł  

11              31 793,00 zł                  2 301,00 zł                  2 070,00 zł  

12              32 640,30 zł                     949,00 zł                  2 340,50 zł  

2015 rok 

Miesiąc Parkomaty Abonamenty Opłata dodatkowa 

1              38 163,90 zł                  3 097,00 zł                  1 500,00 zł  

2              33 635,00 zł                  1 599,00 zł                  2 611,00 zł  

3              36 935,40 zł                  2 400,00 zł                  1 980,00 zł  

4              41 216,75 zł                  1 512,00 zł                  2 520,00 zł  

5              37 651,10 zł                  2 641,00 zł                  2 315,00 zł  

 
Ad. 3 
Wykonawca otrzymuje za dany miesiąc obrachunkowy każdorazowo wynagrodzenie brutto w 
wysokości 690,00 zł z każdego 1000,00 zł. Ta kwota dotyczy opłat wskazanych w pkt Ad. 2. 
 
Ad. 4 
Przychody, o których mowa w §5 ust. 5 pkt 1) i 2) należy przekazać na rachunek Zamawiającego 
wskazany w Umowie. Sposób oraz częstotliwość przekazywania pieniędzy pobranych z 
parkomatów zależna jest od Wykonawcy. 
 
Ad. 5 
Obecnie strefę płatnego parkowania obsługuje 20 parkomatów. 
Specyfikacja techniczna w rozdziale II.1 pkt 1 jednoznacznie określa: „Zamawiający przewiduje 
do obsługi SPP min. 20 parkomatów”. 
 
Ad. 6 
Zamawiający posiada następujące oprogramowanie do obsługi windykacji należności:  
EXEK Kontrola i Egzekucja, wersja 2015.05.27.2, producent moBILET Sp. z o.o. 
 
Ad. 7 
Zamawiający nie planuje w ciągu najbliższego roku organizacji imprez, wykonywania prac 
remontowych i budowlanych, które w jakimkolwiek stopniu wymagałyby czasowego wyłączenia 
strefy lub usunięcia urządzeń. 
 
Ad. 8 
Zamawiający nie określa konkretnego koloru parkomatów, warunkiem niezbędnym jest, aby 
wszystkie parkomaty były w tym samym kolorze. Parkomaty winny być ustawione w takich 
miejscach, aby nie były zasłonięte przez inne elementy wyposażenia pasa drogowego, sąsiednie 
budynki, drzewa lub krzewy. 
 
Ad. 9 
Zamawiający określił w SIWZ minimalne wymagania dla parkomatów, Wykonawca natomiast 
może zastosować urządzenia o wyższych parametrach. 



 
Ad. 10 
Ponieważ Zamawiający nie określił w SIWZ nominałów monet, wymaganym jest, aby 
parkomaty akceptowały dopuszczone w Polsce do obiegu monety. Minimalnym wymaganiem 
Zamawiającego jest zapewnienie poboru opłat monetami o nominałach: 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 
2zł, 5zł. 
Parkomat winien zapewnić pobieranie opłat w walucie PLN.  
Zamawiający nie ma wymagań co do materiału budowy parkomatów. 
Zamawiający nie ma szczegółowych wymagań dotyczących kaset wymiennych w parkomatach. 
 
Ad. 11 
Zamawiający nie sprecyzował wymagań dotyczących wielkości i konstrukcji fundamentów. 
Dotychczas funkcjonujące parkomaty wraz z fundamentami stanowią własność firmy 
obsługującej SPP. 
 
Ad. 12 
Zamawiający wymaga, aby w czasie funkcjonowania strefy, po zapadnięciu zmroku, etykiety 
były stale podświetlone lub oświetlone. 
 
Ad. 13 
Etykieta winna zawierać informacje o stawkach opłat parkingowych i godzinach obowiązywania 
opłat w SPP oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące obsługi parkomatu.  
Wyświetlacz winien zawierać zmienne dane, dotyczące sprawności urządzenia, aktualny czas, 
datę. 
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia (Specyfikacja Techniczna) poprzez wskazanie 
wymagań funkcjonalnych, nie powołuje się na żadne normy, aprobaty ani systemy odniesienia. 
W związku z powyższym nie jest zasadnym dopuszczenie możliwości rozwiązań 
równoważnych.  
 
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. 
 


