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                                                                                                   W Y K O N A W C Y:  
 
 

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, 
że 05 grudnia 2022 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo, dotyczące zamówienia w trybie 
podstawowym zgodnie z zapisem art. 275 pkt 1 przedmiotowej ustawy, ogłoszonego w 
Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2022/BZP 00470114/01 z dnia 2022-12-01, na 
„Zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz”.   
 
 

„W związku z ogłoszonym postępowaniem pn.: „Zorganizowanie i administrowanie 
płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz” prosimy o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania: 
1. W OPZ Rozdział 3 pkt. 11 Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w 

klawiaturę alfanumeryczną pojemnościową, zaś w punkcie 13 wskazuje, że obsługa 
urządzenia powinna odbywać się wyłącznie za pomocą przycisków piezoelektrycznych. 
Wykonawca wnioskuje o rezygnację z wymogu przycisków piezoelektrycznych na rzecz 
przycisków pojemnościowych. Przyciski pojemnościowe są nowocześniejsze, mają 
większą odporność na wandalizm oraz w przypadku rozbudowy/modyfikacji parkomatu 
można im przypisać inne dodatkowe funkcje w porównaniu z tymi, które przypisano przy 
pierwotnym montażu. 

2. W OPZ Rozdział 3 pkt. 18. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wymaganie dotyczące 
druku oraz właściwości papieru zapewniające trwałość i pełną czytelność informacji 
wydrukowanych na bilecie przez okres minimum 3 lat, dotyczą tylko biletów 
przechowywanych w miejscach nie narażonych na działanie promieni słonecznych 

3. Zamawiający zawarł informację, że montaż i uruchomienie 18 sztuk parkomatów nastąpi w 
terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż 13 
stycznia 2023 roku. Mając na uwadze, że: 
a) Zamawiający termin składania ofert przewidział na dzień 9 grudnia 2022 r.,  
b)  zgodnie z art.  264 ust.1  Prawo zamówień publicznych ,,Zamawiający zawiera umowę 

w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób”,  

c) zgodnie z art. 436 ust. 1 Prawo zamówień publicznych ,,Umowa zawiera postanowienia 
określające w szczególności: planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót 
budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych 
części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, 
miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione 
obiektywną przyczyną” 

d) w przypadku ewentualnego odwołania do KIO umowa nie będzie mogła zostać zawarta 
przed wydaniem orzeczenia  

 
termin wskazany na rozpoczęcie funkcjonowania SPP jest irracjonalny nie tylko pod 
względem braku możliwości wykonania czynności technicznych składających się na 
zakres prac ale także z uwagi na sprzeczność z postanowieniami Ustawy z dnia 11 
września 20219 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa określony przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia musi umożliwić 
Wykonawcy realnie wykonanie zamówienia publicznego. W związku z powyższym 
wnosimy o zmianę wskazanego przez Zamawiającego terminu.  



4. § 15 pkt 2 lit. b Umowy 
Zamawiający przewidział karę umowną za opóźnienia w uruchomieniu płatnych parkingów 
1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) za każdy dzień opóźnienia licząc od 
dnia, kiedy uruchomienie parkingów stało się wymagalne, W związku z tym, że Wykonawca 
może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za zawinione skutki swojego działania lub 
zaniechania, wnosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia w ten sposób, że kara 
umowna będzie naliczana za zwłokę, a nie za opóźnienie. Zgodnie z art. 433 pkt 1 Pzp 
,,Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności 
wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem 
zamówienia”.  

5. Zamawiający przewidział możliwość potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. Wnosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia w ten sposób, że 
potrącenie w pierwszej kolejności zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem 
Zamawiającego do zapłaty kary umownej. Potrącenie może nastąpić dopiero w sytuacji gdy 
wierzytelność jest wymagalna, brak wezwania po stronie Zamawiającego niweluje 
możliwość dokonania skutecznego potrącenia.  

6. W związku z tym, że zgodnie z art. 436 pkt 3 Pzp, umowa powinna zawierać łączną 
maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, wnosimy o 
uzupełnienie umowy w przedmiotowym zakresie.  

7. Wnosimy o uzupełnienie umowy o tzw. klauzule waloryzacyjne. Zgodnie z art. 439 ust.1 
Pzp - umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na 
okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian 
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia.” 

 
 
 
ODPOWIEDZI:  
 
Ad. 1.  Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Klawiatura alfanumeryczna ma służyć do 

wprowadzania numerów rejestracyjnych pojazdów, a obsługa płatności ma odbywać 
się za pomocą przycisków piezoelektrycznych. 

 
Ad. 2.   Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczące druku oraz właściwości papieru 

zapewniające trwałość i pełną czytelność informacji wydrukowanych na bilecie przez 
okres minimum 3 lat, dotyczą tylko biletów przechowywanych w miejscach nie 
narażonych na działanie promieni słonecznych 

 
Ad. 3. 
                b) Art. 264 ust. 1 PZP nie dotyczy przedmiotowego postępowania - dotyczy 

wyłącznie postępowań o zamówienie publiczne powyżej progów unijnych. 
                Przedmiotowego postępowania dotyczy art. 308 ust. 2. 
                 
                c) W załączniku Nr 10 do SWZ w § 5 ust. 2 określono, że umowę zawiera się na 

okres  12 miesięcy od daty uruchomienia parkomatów. 
             
                d) Termin wskazany na uruchomienie parkomatów uzasadniony jest tym, że obecna 

umowa obowiązuje do dnia 12 stycznia 2023 r. 
  
                Nowe parkomaty należy uruchomić nie wcześniej niż 13 stycznia 2023 r. 
                W przypadku podpisania umowy w grudniu 2022 lub do 3 stycznia 2023 - parkomaty 

należy uruchomić 13 stycznia 2023 r. 
                W przypadku podpisania umowy po dniu 3 stycznia 2023 r. - wymagany termin na 

uruchomienie parkomatów  wynosi do 10 dni od dnia podpisania umowy. 



                Biorąc pod uwagę trudności techniczne, Zamawiający podpisze umowę w 
najpóźniejszym możliwym terminie związania ofert.    

                Zdaniem Zamawiającego zaproponowany termin na wykonanie zadania jest realny. 
 
Ad 4.       Zapis  określony w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje następujące brzmienie: 

„b) zwłoka w uruchomieniu płatnych parkingów 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 

złotych brutto) za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia, kiedy uruchomienie płatnych 
parkingów stało się wymagalne,”.  

 
Ad. 5.     Zamawiający przychyla się do wniosku. 
              § 15 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystąpi z pisemnym 
wezwaniem do Wykonawcy, który będzie zobowiązany do zapłaty wymagalnej 
należności w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 
W przypadku braku uregulowania należności we wskazanym terminie -  Zamawiający 
może dokonać potrącenia należności przysługujących Zamawiającemu względem 
Wykonawcy z tytułu kar umownych z wzajemnymi, wymagalnymi należnościami 
Wykonawcy.” 

 
Ad 6. 

W § 15 dodaje się ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, 
wynosi 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto).” 

 
Ad. 7.    Klauzule waloryzacyjne określone zostały w § 8 załącznika nr 10 SWZ. 
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