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                                                                                                             WYKONAWCY 
 
ZDP.1/ZP.3310.6.2016 
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania,  
w postępowaniu pn: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na 
ulicach powiatowych w Stargardzie. 

 
Pytania 

Pytanie 1 
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria ceny oraz czasu usunięcia awarii. Za 
określenie najkrótszego godzinowego czasu usunięcia awarii można uzyskać maksymalnie 6 punktów 
(6%). Nie może być to czas dłuższy niż 24h. Prosimy o dokładny podział punktowy według 
zaproponowanego czasu skutecznej reakcji. W tym momencie Zamawiający nie informuje ile punktów 
otrzyma Wykonawca np. za określenie czasu usunięcia do 6 godzin zegarowych. Nie wiadomo również 
czy Wykonawca może określić ten czas na części godzin, tj. dla przykładu 3,5 godziny i ile wtedy 
otrzyma punktów. Prosimy o określenie przedziału godzinowego za który otrzyma się konkretną liczbę 
godzin, przyjmując kryterium Zamawiającego o najdłuższym okresie 24h. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający potwierdza, iż zamówienie obejmuje przekazywanie danych dotyczących opłat 
dodatkowych nieopłaconych w okresach comiesięcznych? 
 
Pytanie 3  
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płatności mobilnych (sms) w Strefie 
Płatnego Parkowania w Stargardzie, jako opcja dodatkowa premiowana punktowo, lecz nie obowiązkowa 
do spełnienia? Poprawi to atrakcyjność Strefy, da dodatkową możliwość wnoszenia opłat za parkowanie 
(niedostępną obecnie w Stargardzie) i ułatwi kierowcom zainteresowanym wnoszenie opłat w sposób 
mobilny, ich dokonywanie bez podchodzenia do parkomatu. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający potwierdza, iż obecna lokalizacja i liczba parkomatów pozostanie bez zmian? 
 
Pytanie 5  
Czy Zamawiający potwierdza konieczność posiadania przez parkomaty funkcjonalności polegającej na 
możliwości wnoszenia opłaty dodatkowej bezpośrednio w parkomacie?  
Informujemy, iż niniejsza funkcjonalność zdecydowanie poprawia statystykę ściągalności opłaty 
dodatkowej co jest jednocześnie ułatwieniem dla Zamawiającego, Administratora Strefy jak i dla Klienta 
który opłatę dodatkową może uiścić bezpośrednio i na miejscu w każdym parkomacie w SPP bez 
konieczności udania się do Biura Strefy lub Oddziału Banku.                    
 
 
 
  
 



Odpowiedzi 
Ad. 1 
Zamawiający odmawia zmiany sposobu obliczania punktów za kryterium „czas usunięcia 
awarii”. Według Zamawiającego ocena oparta na proporcjonalnym obliczaniu punktów za 
podany czas usunięcia awarii przy założeniu, iż najwięcej punktów otrzyma najkorzystniejsza 
oferta (oferta z najkrótszym czasem usunięcia awarii - otrzyma 6 punktów), pozwala na 
wyliczenie w sposób najbardziej dokładny i obiektywny punktacji. Wskazana metoda oceny 
kryterium „czas usunięcia awarii” pozwala bez przeszkód na wyliczenie punktów nawet  
w przypadku podania czasu w ułamkowych częściach godziny. 
 
Ad. 2 

Zamawiający przewiduje przekazywanie bazy danych zawierającej informacje zawarte w rozdz. 
II pkt 3 ppkt 3 w okresach comiesięcznych. 
 
Ad. 3 
Regulamin SPP w Stargardzie nie przewiduje stosowania płatności mobilnych jako możliwości 
wnoszenia opłat za parkowanie. 
 
Ad. 4 
Zamawiający określił minimum 20 parkomatów do realizacji zamówienia.  
Bilans miejsc parkingowych i lokalizacja parkomatów została ujęta w Inwentaryzacji miejsc 
parkingowych (Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej).  
 
Ad. 5 
Zamawiający nie wymaga posiadania przez parkomaty funkcjonalności polegającej na 
możliwości wnoszenia opłaty dodatkowej bezpośrednio w parkomacie. 
 
 
 
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. 
 


