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                                                                                                             WYKONAWCY 
 
ZDP.1/ZP.3310.6.2016 

 
WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TRE ŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
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 
1. Prosimy o wyjaśnienie do kogo należy pionowe oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania? 
2. Prosimy o wyjaśnienie czy do podstawy wynagrodzenia Wykonawcy będą zaliczane 

wszystkie wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania, w tym: 
- wpływy z parkomatów, 
- wpływy z opłat abonamentowych uiszczanych gotówką w biurze SPP lub przelewem na 

konto Zamawiającego, 
- wpływy z opłat dodatkowych uiszczonych gotówką w Biurze SPP lub przelewem na konto   

Zamawiającego.  
3. Prosimy o podanie miesięcznych wpływów z opłat za parkowanie w SPP za ostatnie 12 

miesięcy– z podziałem na wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych w parkomatach, ze 
sprzedaży abonamentów oraz z opłaconych wezwań dodatkowych. Przedmiotowe 
wyjaśnienia są niezbędne w celu przedłożenia prawidłowo wyliczonej ceny oferty. 

4. Prosimy o podanie aktualnego procentu podziału wpływów – procentowe wynagrodzenie 
operatora brutto. 

5. Prosimy o wyjaśnianie ile wezwań do opłaty dodatkowej zostało wystawionych za ostatnie 
12 miesięcy? 

6. Czy Zamawiający określi minimalne wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników 
kontroli SPP, serwisu oraz biura obsługi. Ile etatów – w jakim wymiarze godzin ma 
zatrudnić Wykonawca oraz czy Wykonawca ma zawrzeć umowy o pracę, czy mogą być to 
tzw. „umowy śmieciowe”? 

7. W myśl § 4 ust. 3 Uchwały ws. Strefy Płatnego Parkowania w Stargardzie „Opłatę 
dodatkową zobowiązany uiszcza osobiście w kasie BSPP lub przekazem bądź przelewem w 
terminie 14 dni od dnia zdarzenia”. W Uchwale nie ma przewidzianego terminu 
wpłatomatu. Prosimy zatem o stosowną zmianę w Uchwalę lub zmianę zapisu SIWZ, 
dopuszczającą wpłatę gotówkową w kasie biura. 

8. Czy Zamawiający potwierdza, iż biuro musi być obsługiwane nieprzerwanie (wyklucza się 
zamykanie biura) w godzinach w funkcjonowania SPP? Czy Zamawiający przewiduje kary 
umowne z tego tytułu? 

9. Czy w przypadku udokumentowania zakupu biletu po wystawieniu wezwania Wykonawca 
ma obowiązek anulowania wezwania do opłaty dodatkowej? 

 



10. Czy Zamawiający wymaga przeliczenia gotówki przez zewnętrzne, wyspecjalizowane 
podmioty- z zapewnieniem komisyjności przeliczenia, czy też Wykonawca może przeliczać 
gotówkę w biurze SPP? 

11. Czy parkomaty wyposażone w funkcje przesyłania automatycznie wiadomości e-mail na 
adres podany przez zamawiającego, mają przesyłać te informację w postaci zestawienia na 
koniec danego dnia? 

12. Urządzenia do poboru opłat powinno być zasilane z bateriami słonecznymi. Jaki czas 
urządzenie ma pracować na samym akumulatorze w razie uszkodzenia baterii słonecznej w 
przypadku aktu wandalizmu czy np. śniegu znajdującego się na baterii słonecznej? 

13. Czy zewnętrzne etykiety jak i menu parkomatu mają być również w języku angielskim i 
niemieckim? 

14. Czy czytnik monet w parkomatach mają również mieć możliwość w przyszłości obsługę 
waluty EURO? 

15. Czy bilet drukowane w parkomacie ma być zabezpieczony kodem (specjalny algorytm na 
dany dzień), aby wykluczyć możliwość podrobienia biletu parkingowego? 

 
Odpowiedzi 
Ad. 1 
Oznakowanie pionowe jest własnością Zamawiającego. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
rozdz. II pkt 4 ppkt 2) znaki i urządzenia drogowe (nie dotyczy parkomatu), które ustawiono 
w związku z zagospodarowaniem powierzchni parkingowej, przechodzą w chwili ich montażu  
i odbioru na własność Zamawiającego. 
 
Ad. 2 
Do podstawy wynagrodzenia Wykonawcy będą zaliczane następujące wpływy ze Strefy 
Płatnego Parkowania, w tym: 
− wpływy z parkomatów, 
− wpływy z opłat abonamentowych, 
− wpływy z opłat dodatkowych uiszczonych w Biurze SPP lub przelewem na konto   

Zamawiającego, wyłączając wpływy z opłat dodatkowych pobranych na skutek czynności 
windykacyjnych podejmowanych przez Zamawiającego. 

 

Ad. 3 

Wpływy ogółem w 2015 r. [zł] 

Parkomaty Abonamenty 
Opłata 

dodatkowa 

miesiąc brutto netto VAT 

1         46 630,90       37 911,30         8 719,60       38 163,90         3 097,00         5 370,00    

2         41 322,80       33 595,77         7 727,03       33 635,00         1 599,00         6 082,00    

3         46 580,40       37 870,24         8 710,16       36 935,40         2 400,00         6 795,00    

4         50 894,76       41 377,85         9 516,91       41 216,75         1 512,00         8 166,00    

5         47 269,11       38 430,17         8 838,94       37 651,10         2 641,00         6 944,00    

6         49 795,00       40 483,74         9 311,26       39 717,90         5 052,00         5 025,50    



7         66 945,80       54 427,48       12 518,32       55 417,50         4 132,00         7 396,30    

8         43 036,20       34 988,78         8 047,42       40 291,20         1 755,00            990,00    

9         53 917,40       43 835,28       10 082,12       46 382,40         3 840,00         3 695,00    

10         57 748,00       46 949,59       10 798,41       51 798,00         2 080,00         3 870,00    

11         47 785,80       38 850,24         8 935,56       39 015,30         2 990,00         5 780,50    

12         63 093,50       51 295,53      11 797,97       55 013,50         1 990,00         6 090,00    

RAZEM:       615 019,67      
   

 
Ad. 4 
Aktualne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 580 zł z każdego 1000 zł  wpływów miesięcznych 
brutto. 
 
Ad. 5 
Za ostatnie 12 miesięcy zostało wystawionych 8268 wezwań do opłaty dodatkowej. 
  
Ad. 6 
Minimalne wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników zawarte są w Specyfikacji 
Technicznej (załącznik nr 9 do SIWZ) w rozdz. II pkt 2 ppkt 2) i 10). 
Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 
zamówienia, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności  w trakcie realizacji zamówienia.   
 
Ad. 7 
Zgodnie z Uchwałą wprowadzającą Regulamin Strefy Płatnego Parkowania opłatę dodatkową 
zobowiązany uiszcza osobiście w kasie Biura SPP lub przekazem bądź przelewem. Zamawiający 
szczegółowo określił w załączniku nr 9 do SIWZ, aby opłaty dodatkowe wnoszone gotówką w 
kasie Biura SPP były uiszczane za pomocą wpłatomatu. Zobowiązany powinien mieć możliwość 
wniesienia opłaty dodatkowej w Biurze SPP w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia. 
 
Ad. 8 
Zamawiający wymaga, aby biuro SPP było czynne w godzinach funkcjonowania Strefy Płatnego 
Parkowania.  
Zgodnie z §6 ust. 1 pkt 8) wzoru umowy w przypadku stwierdzenia rażącego niewywiązywania 
się Wykonawcy z warunków umowy, uważa się, że występują okoliczności, na podstawie 
których Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, § 6 ust. 1 
pkt 3) niniejszej umowy stosuje się odpowiednio  
 
Ad. 9 
W przypadku udokumentowania zakupu biletu po wystawieniu wezwania Wykonawca ma 
obowiązek anulowania wezwania do opłaty dodatkowej. 
 
Ad. 10 
Zamawiający nie wymaga przeliczenia gotówki przez zewnętrzne, wyspecjalizowane podmioty. 
 



Ad. 11 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną rozdz. III pkt 3 ppkt 6) parkomat powinien przesyłać 
następujące dane za pomocą automatycznej wiadomości e-mail na adres podany przez 
Zamawiającego: 
a) informacji o ewentualnej awarii – niezwłocznie; 
b) informacji o otwarciu drzwi serwisowych – niezwłocznie; 
c) raportu dziennego dotyczącego sprzedaży biletów oraz statusu działania parkomatu – na 
koniec dnia. 
 
Ad. 12 
Zamawiający nie określił wymagań dotyczących pracy urządzenia na samym akumulatorze  
w razie uszkodzenia baterii słonecznej. Do Wykonawcy należy zapewnienie ciągłości pracy 
urządzenia, lub jego naprawa w czasie zadeklarowanym jako „Czas usunięcia awarii” w §3 pkt 3 
projektu Umowy. 
 
Ad. 13 
Wykonawca nie jest zobowiązany do umieszczenia etykiet w języku angielskim i niemieckim. W 
przypadku obsługi urządzenia powinna istnieć możliwość wyboru języka obsługi na 
wyświetlaczu (polski, niemiecki i angielski).  
 
Modyfikacja: 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 13, Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 9 do 
SIWZ (Specyfikacja Techniczna) w następujący sposób:  
w rozdziale III pkt 3, dodaje podpunkt 10) o treści:  
10) posiadać możliwość wyboru języka obsługi na wyświetlaczu (polski, niemiecki i angielski).   
 
Ad. 14 
Zamawiający nie wymaga, aby czytnik monet w parkomatach miał możliwość w przyszłości 
obsługi waluty EURO. 
 
Ad. 15 
Zamawiający nie wymaga, aby bilety drukowane w parkomacie miały być zabezpieczone kodem 
(specjalny algorytm na dany dzień). 
 
 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 
 
 


