
 

 

Kamienna Góra, dnia 5 lipca 2022 r. 

ZIF.271.30.2022 

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia  

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę parkometrów 
oraz urządzenia kontrolerskiego do obsługi Strefy Płatnego Parkowania 
w Kamiennej Górze (2) 

Gmina Miejska Kamienna Góra, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 

1129 ze zmianami) dalej „Pzp” informuje, że 1 lipca 2022 roku do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na dzierżawę parkometrów 

oraz urządzenia kontrolerskiego do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze, 

na które udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1  

Czy Zamawiający dopuszcza inny niż malowanie proszkowe, sposób zabezpieczenia 

obudowy ze stali nierdzewnej, równoważny co do trwałości i estetyki z malowaniem 

proszkowym, w kolorystyce uzgodnionej uprzednio z Zamawiającym np. RAL 7045?  

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do SWZ Opis przedmiotu 

zamówienia: 

„Urządzenia mogą być wykonane: 

ze stali nierdzewnej zabezpieczonej od zewnątrz i od wewnątrz powłoką lakierniczą, odporną 

na działanie warunków atmosferycznych i korozję, o grubości min. 2 mm”. 

Pytanie 2  

Czy Zamawiający potwierdza, że to wykonawca jest odpowiedzialny za kwestie formalne 

związane z montażem parkomatów (uzgodnienie, ewentualna decyzja konserwatora 

zabytków oraz zgłoszenie budowlane)? 



 

 

Odpowiedź 

Zamawiający przewiduje, że parkometry posadowione zostaną w miejscach istniejących 

urządzeń, dla których to lokalizacji posiada stosowane uzgodnienia z konserwatorem 

zabytków. 

Pytanie 3  

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu dotyczącego odbioru biletu oraz zwrotu monet 

w przypadku transakcji anulowanych oddzielnymi otworami. Wydawanie biletu oraz zwrot 

monet tym samym otworem jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym przez wiodących 

na rynku producentów parkomatów.  

Odpowiedź 

Większość działających na rynku polskim parkometrów wyposażona jest w osobne otwory 

zwrotu monet i odbioru biletu. Jednakże chcąc dopuścić do udziału większą liczbę 

Wykonawców Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 1 Pzp, dokonuje zmiany zapisów treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w ten sposób, że w Załączniku nr 7 do SWZ 

w Rozdziale I. PARKOMETRY pkt. 16. otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

„16. Odbiór biletu oraz zwrot monet w przypadku transakcji anulowanych mogą 

następować oddzielnymi otworami lub jednym wspólnym otworem.” 

Pytanie 4 

Dot. § 3 ust. 3 Umowy 

Prosimy o doprecyzowanie § 3 ust. 3 Umowy poprzez wskazanie terminu, w jakim 

Wykonawca będzie uprawniony do wystawiania faktur. 

Pytanie 5 

Dot. § 3 ust. 7 Umowy 

Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 7 Umowy przewidującego niezmienność wynagrodzenia 

przez cały czas trwania umowy z uwagi na sprzeczność z brzmieniem § 8 ust. 1, który 

dopuszcza dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla 

Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których 



 

 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również z uwagi na brzmienie § 9, 

który wprost przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia. 

Pytanie 6 

Dot. § 4 ust. 2 Umowy 

W związku z tym, że w § 4 ust. 1 pkt 1.1 Umowy przewidziano karę umowną za odstąpienie 

od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wnosimy 

o doprecyzowanie § 4 ust. 2 poprzez wskazanie, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 

umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego. 

Pytanie 7 

Dot. § 4 ust. 3 Umowy 

− Prosimy o doprecyzowanie terminu zapłaty kary umownej poprzez wskazanie 

„w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty” w miejsce „w terminie 7 dni 

od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty”. 

− Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości potrącania kar 

umownych z uwagi na fakt obowiązywania regulacji dotyczącej braku możliwości 

potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy tj. art. 15 r 1ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym: ,,W okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, 

i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie 

może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub 

z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia 

należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę 

karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii”? 



 

 

Pytanie 8 

Dot. § 4 ust. 5 Umowy 

Art. 436 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych wskazuje na obligatoryjne 

postanowienia umowne. Zgodnie z jego treścią umowa zawiera postanowienia określające 

w szczególności łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić 

strony. W związku z tym wnosimy o uzupełnienie umowy stosownie do powyżej regulacji. 

Pytanie 9 

Dot. § 5 ust. 1 Umowy  

Zamawiający wskazał, że przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca 

opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W prawie umów używane są dwa pojęcia dotyczące niewykonania zobowiązania w terminie: 

opóźnienie i zwłoka. Opóźnienie dotyczy wszystkich przypadków niedotrzymania terminu 

wykonania zobowiązania, niezależnie od powodów takiego przewinienia. Zwłoka jest 

opóźnieniem spowodowanym okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi strona 

wykonująca zobowiązanie. W aktualnie obowiązującej ustawie – Prawo zamówień 

publicznych wprowadzono ogólną zasadę, zgodnie z którą nie jest dopuszczalne 

wprowadzanie do umów o zamówienia sankcji za niezawinione przez wykonawcę 

opóźnienia. W związku z powyższym wnosimy o zmianę powyższego postanowienia w ten 

sposób, że odstąpienie od umowy będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca 

popadnie w zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu realizacji umowy. 

Pytanie 10 

Dot. § 5 Umowy 

W § 5 Umowy określone zostały przesłanki odstąpienia od umowy, jednakże brak jest 

określenia terminu, w którym to odstąpienie może mieć miejsce, natomiast zgodnie z art. 

395 § 1 Kodeksu cywilnego ,,Można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie 

w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy…”. W związku z tym wnosimy 

o doprecyzowanie treści § 5 poprzez wskazanie daty końcowej na skorzystanie z umownego 

prawa odstąpienia. 



 

 

Pytanie 11 

Dot. § 6 Umowy 

Prosimy o doprecyzowanie, czy wskazany w § 6 Umowy termin zwrotu przedmiotu umowy 

(5 dni) dotyczy dni roboczych, czy kalendarzowych.  

Odpowiedź 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w ten sposób, że 

Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy otrzymuje nowe brzmienie 

o treści jak w załączniku do niniejszych odpowiedzi. 

Pytanie 12 

W rozdziale I pkt 11 OPZ zał. 7 do SWZ – Zamawiający wymaga doposażenia parkomatów 

w klawiaturę Querty. Klawiatura Querty jest to pełna klawiatura „komputerowa” – 

występuje tylko u jednego dostawcy urządzeń parkingowych (ograniczenie konkurencji). 

Zdecydowana większość firm parkingowych stosuje popularną i prostszą klawiaturę alfa- 

numeryczną. Klawiatury w parkomatach stosowane są przede wszystkim do wprowadzania 

numerów rejestracyjnych. W starszych urządzeniach wykorzystuje się również do 

wprowadzenia pinu przy wyższych płatnościach kartowych, a także w systemach 

pozwalających na wprowadzenie innych opłat w parkomatach. Dzisiejsze rozwiązania 

techniczne, pozwalają jednak na płatność kartą i wprowadzenie numeru pin bezpośrednio 

na czytniku kart (nowe czytniki wyposażone są w wyświetlane z własną, elektroniczną 

klawiatura numeryczną). 

Pytanie nasze jest następujące: do czego potrzebujecie Państwo pełna klawiaturę Querty 

w parkomacie? Czy zamiennie może to być również inna, powszechnie stosowana 

klawiatura alfa-numeryczna? Czy jeśli nie ma wymogu wprowadzania numerów 

rejestracyjnych pojazdu jesteście w stanie zrezygnować z klawiatur lub dopuścić je jako 

wariant opcjonalnego wyposażenia parkomatu? 

Odpowiedź 

Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 1 Pzp, dokonuje zmiany zapisów treści SWZ w ten 

sposób, że w Załączniku nr 7 do SWZ w Rozdziale I. PARKOMETRY w pkt. 11. wykreśla się 

„QWERTY”. 



 

 

Pytanie 13  

W rozdziale I pkt. 23 OPZ zał. 7 do SWZ – Zamawiający zapisał, iż parkomaty muszą pozwalać 

na wnoszenie w nich opłaty dodatkowej. Z naszego doświadczenia 80% wpłat za 

zawiadomienia odbywa się poprzez wpłaty z rachunku osobistego klientów. Dziś większość 

z nas obsługuje rachunek osobisty z poziomu aplikacji w telefonie. Wpłata za zawiadomienie 

wykonana z poziomu telefonu jest prosta i najczęściej bezpłatna. Tylko nieliczna część 

klientów (głównie ludzie starsi lub Ci co mają po drodze) przychodzą do biura SPP wpłacić 

opłatę za zawiadomienie. 

Wymóg wprowadzenia systemu płatności za zawiadomienia w parkomacie wymaga: 

1. Dostosowania technicznego parkomatów 

2. Modułu oprogramowania do systemu zarządzania parkometrami, 

3. Modułu oprogramowania po stronie systemu zarządzania SPP (w programie 

egzekucyjnym), 

4. Wreszcie stałej opłaty utrzymaniowej systemu ponoszonej miesięcznie od każdego 

parkomatu. 

Jako operator SPP uważamy, że tego typu rozwiązanie na dzień dzisiejszy znacząco podniesie 

koszty dzierżawy urządzeń (do 10% wartości zamówienia), co w tym przypadku nie ma 

uzasadnienia dla wygody użytkownika i wartości dodanej w postaci korzyści w SPP. 

Z systemu, po jego wprowadzeniu skorzysta maksymalnie kilka procent klientów. 

Implementacja takiego systemu sprawdzi się w dużych miastach wykorzystujących usługę 

w kilkuset parkomatach ( z uwagi na większą liczbę transakcji), jednak jego wprowadzenie 

w parkomatach wymaga poniesienia wyższych nakładów finansowych i jest ekonomicznie 

nieuzasadnione w strefach posiadających mniejszą liczbę urządzeń. Czy w świetle 

przedstawionych podwyższonych kosztów wdrożenia usługi Zamawiający może zrezygnować 

z wnoszenia opłat dodatkowych w parkomatach lub pozostawić system jako opcję 

dodatkową dla wykonawcy? 



 

 

Odpowiedź 

Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 1 Pzp, dokonuje zmiany zapisów treści SWZ w ten 

sposób, że w Załączniku nr 7 do SWZ w Rozdziale I. PARKOMETRY pkt. 23. otrzymuje nowe 

brzmienie o treści: 

„23. Mogą posiadać dodatkową funkcjonalność (nieobowiązkową) pozwalającą na 

wnoszenie opłaty dodatkowej (zawiadomienia) i uwidaczniającą opłatę w systemach 

nadzoru.” 

Pytanie 14 

W rozdziale I pkt. 28 OPZ Zał. 7 do SWZ Zamawiający wymaga aby parkomaty posiadały 

czytniki kart. Dzisiejsze nowoczesne czytniki kart wraz z oprogramowaniem parkomatów 

umożliwiają używanie również popularnych płatności BLIK. Czy zamawiający przewiduje 

oprócz płatności kartowych również płatności BLIK w parkomatach jako wymóg bądź opcję? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby parkometry wyposażone były w czytniki kart. Poza tą 

obowiązkową opcją parkometry mogą również umożliwiać dokonywanie płatności BLIK. 

Pytanie 15 

W OPZ Zał. 7 do SWZ pkt. IV ppkt. 5.5. Zamawiający wymaga modułu masowej generacji 

tytułów wykonawczych.  

Wg naszej wiedzy nie ma na rynku rozwiązania, które pozwala masowo generować tytuły 

bezpośrednio z upomnień. Tworzenie tytułu (obecnie w pliku ETW) wymaga szczegółowej 

weryfikacji i potwierdzenia danych zawartych w każdym dokumencie.: takich jak dane 

osobowe, dane urzędu skarbowego, itp.. Generacja hurtowa w tym przypadku nie jest 

możliwa, chyba że Zamawiający pod tym pojęciem rozumie tworzenie wspólnej ewidencji do 

paczki wystawionych w danym dniu tytułów? 

Odpowiedź 

Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 1 Pzp, dokonuje zmiany zapisów treści SWZ w ten 

sposób, że w Załączniku nr 7 do SWZ w Rozdziale IV. OPROGRAMOWANIE(…) w pkt. 5. 

ppkt. 5.5. wykreśla się „masowe”. 



 

 

Pytanie 16 

Z opisu OPZ oraz propozycji umowy wynika, że system musi zostać dostarczony na dzień 29 

lipca 2022 r. i uruchomiony 1 sierpnia 2022 roku. Z wizji naszej lokalnej wynika, iż stojące w 

mieście parkomaty w wielu miejscach ruszają się na fundamentach, a istniejące fundamenty 

nie będą pasować do naszych modeli parkomatów. W związku z czym należy założyć 

całkowitą wyminę podstaw i wylewkę nowych, trwałych fundamentów. Wykopanie 

otworów, osadzenie stelaży fundamentowych, wylewka betonowa i przywrócenie terenu, w 

zależności od warunków pogodowych, trwa do 7 dni. Kiedy zamawiający planuje udostępnić 

nowemu Wykonawcy teren do prac związanych z montażem nowych fundamentów? Czy 

nowy Wykonawca może wykonać podstawy obok istniejących obecnie parkometrów (po 

konsultacji z Zamawiającym), czy może podstawy mają być robione w miejscy 

dotychczasowych urządzeń? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że istniej możliwość uzgodnienia terminu dostawy i montażu 

parkometrów, szkolenia pracowników, itp. (zmiana do 7 dni roboczych), związanego 

z zastanym stanem faktycznym miejsc przeznaczonych do posadowienia nowych 

parkometrów. Zamawiający nie wyraża zgody na posadowienie parkometrów obok 

istniejących podstaw. 

W związku z powyższym Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 1 Pzp, dokonuje zmiany zapisów 

treści SWZ w ten sposób, że w Załączniku nr 7 do SWZ w Rozdziale VI. INNE USTALENIA 

tekst: „Zamawiający wskazuje, że urządzenia mają być zamontowane i zdatne do 

użytkowania od 1 sierpnia 2022 r. Przeszkolenie pracowników wraz z zainstalowaniem 

oprogramowania odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż 29 

lipca 2022 r.” 

zastępuje się nowym o treści: 

„Zamawiający wskazuje, że urządzenia powinny być zamontowane i zdatne do 

użytkowania od 1 sierpnia 2022 r. Przeszkolenie pracowników wraz z zainstalowaniem 

oprogramowania powinno odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie 



 

 

później niż 29 lipca 2022 r. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia tych terminów 

o 7 dni roboczych.” 

Zamawiający jednocześnie dokonuje zmiany zapisów Projektowanych postanowień umowy 

jak w załączniku do niniejszych odpowiedzi. 

Pytanie 17 

Do kiedy pracuje obecny dzierżawca parkomatów dla miasta Kamienna Góra? Kiedy 

demontuje swoje urządzenia i czy ma w obowiązkach odtworzyć teren po wykonanych 

fundamentach? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że obecnie obsługująca nas firma zobowiązana jest do 

zdemontowania istniejących parkometrów do 31 lipca 2022 r. Jesteśmy w trakcie rozmów 

dotyczących ewentualnego wcześniejszego demontażu. 

Pytanie 18 

Czy w przypadku braku możliwości przekazania terenu pod wykonanie fundamentów 

parkometrów nowemu wykonawcy na tydzień przed terminem 29.07.2022 istnieje 

możliwość przesunięcia uruchomienia SPP w Kamiennej Górze o czas potrzebny na ww. 

prace? 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16. 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiany SWZ są wiążące dla stron. 



 

 

Załącznik do odpowiedzi 
ZIF.271.30.2022 
Z 05.07.2022 r. 

Załącznik nr 8 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA Nr ……/……/2022/IOŚ 

W dniu ...................... 2022 r. w Kamiennej Górze, pomiędzy:  

Gminą Miejską Kamienna Góra, z siedzibą: Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, NIP: 6140102927 

reprezentowaną przez: 

Janusza Chodasewicza –Burmistrza Miasta 

przy kontrasygnacie Iwony Pazgan – Skarbnika Miasta 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez właściciela, upełnomocnionego (ych) 

przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić): 

1. ......................................................................................................... 

2. ......................................................................................................... 

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie podstawowym, została zawarta umowa o następującej treści: 

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa i montaż 14 sztuk parkometrów, dzierżawa 1 sztuki urządzenia 

kontrolerskiego z drukarką wraz z ich oprogramowaniem oraz systemu przeznaczonego do obsługi Strefy 

Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze (dalej SPP), zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi 

w opisie przedmiotu zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, stanowiącymi kolejno załączniki nr 1 i nr 2 do 

niniejszej Umowy. 

2. W zakres umowy wchodzi: 

2.1. dzierżawa 14 sztuk parkometrów wraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

2.2. dzierżawa i dostawa 1 sztuki urządzenia kontrolerskiego wraz z drukarką; 

2.3. dostarczenie oprogramowania do zarzadzania strefą oraz dostosowywanie systemu do 

obowiązujących i zmieniających się przepisów prawa, w tym również aktów prawa miejscowego; 

2.4. bieżący serwis urządzeń – wymiana zepsutych podzespołów, przeglądy serwisowe, dostawa papieru 

(zarówno do parkometrów jak i do drukarki do wydruku zawiadomień); 

2.5. przeszkolenie 5 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i systemu 

informatycznego; 

2.6. przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń stanowiących 

przedmiot Umowy w języku polskim. 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia: 

3.1. do usuwania awarii: 

a) parkometrów w ciągu 12 godzin (w dni robocze), 

b) systemu informatycznego w ciągu 12 godzin (w dni robocze) 



 

 

od powzięcia wiadomości o zaistnieniu awarii, zgłoszonej poprzez e-maila potwierdzonej 

telefonicznie; 

3.2. do wymiany parkometru w ciągu …… godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu awarii 

parkometru, w przypadku braku możliwości usunięcia awarii i konieczności wymiany. 

4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r. na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia tego terminu o 7 dni roboczych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez udziału podwykonawców*/ przy 

udziale podwykonawców*  

6. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ……………. następujący zakres czynności: …….. (zapisy zostaną 

doprecyzowane po wyborze Wykonawcy).  

7. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody 

Zamawiającego.  

8. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie zamówienia. 

10. Na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy przedmiotem umowy objęta jest dodatkowo dostawa 

maksymalnie 2 parkometrów wraz z montażem (zamówienie opcjonalne). 

Rozdział II. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 2 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 lipca 2024 roku tj. na 48 miesiące licząc od 

dnia 1 sierpnia 2022 roku, z tym, że:  

1.1. etap I realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 29 lipca 2022 roku, z możliwością 

wydłużenia go o 7 dni roboczych i obejmował będzie: dostawę, montaż i uruchomienie parkometrów, 

dostawę urządzenia kontrolerskiego, dostawę i zainstalowanie oprogramowania SPP oraz 

przeszkolenie pracowników Zamawiającego, 

1.2. etap II realizowany będzie od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 lipca 2024 roku i obejmował 

będzie dzierżawę urządzeń. 

Rozdział III. WYNAGRODZENIE 

§ 3 

1. Strony ustalają łączną ryczałtową wartość wynagrodzenia za dzierżawę parkometrów i urządzenia 

kontrolerskiego z drukarką wraz z ich oprogramowaniem oraz systemu przeznaczonego do obsługi SPP na 

kwotę brutto [_] zł (słownie: [_]), w tym podatek VAT [_]%. Na powyższą kwotę składają się: 

1.1. zamówienie gwarantowane na kwotę brutto [_] zł (słownie: [_]), w tym podatek VAT [_]%; 

1.2. zamówienie opcjonalne na kwotę brutto [_] zł (słownie: [_]), w tym podatek VAT [_]%. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego, która będzie 

należna Wykonawcy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1., będzie płatne z dołu w formie czynszu w 48 równych 

częściach (za każdy miesiąc kalendarzowy), począwszy od miesiąca sierpnia 2022 roku. Wykonawca 

zobowiązany będzie do wystawienia faktury w ciągu 7 dni po upływie miesiąca, za który wystawiana jest 

faktura, i tak w przypadku faktury za sierpień 2022 roku Wykonawca winien wystawić fakturę w terminie 

do 7 września 2022 roku. 



 

 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty uważa się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie: 

5.1. według stawki miesięcznej (ryczałt – czynsz miesięczny za dzierżawę parkometrów i za dzierżawę 

urządzenia kontrolerskiego) określonej w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy; 

5.2. wynagrodzenie płatne będzie przelewem za okres miesięczny, w terminie 30 dni licząc od daty 

otrzymania faktury VAT, wystawionej na nabywcę: Gmina Miejska Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 

1, 58-400 Kamienna Góra, NIP: 6140102927. 

6. Koszt dzierżawy, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie wymagania SWZ oraz obejmuje wszelkie 

koszty i ciężary, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

prawa realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Koszty usuwania awarii parkometrów i innych urządzeń oraz systemów i oprogramowania 

specjalistycznego ujęte są w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

8. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie przedłożenie:  

8.1. kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego dostawy lub 

usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty 

zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, lub  

8.2. kopii faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego 

dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego 

o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę 

i podwykonawcę za zgodność z oryginałem, lub  

8.3. oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za 

wykonane dostawy lub usługi, lub  

8.4. oświadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane 

dostawy lub usługi, lub  

8.5. oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za 

wykonane przez niego dostawy lub usługi – w ramach niniejszej umowy, lub  

8.6. oświadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy całości wymagalnego 

wynagrodzenia za wykonane przez niego dostawy lub usługi – w ramach niniejszej umowy.  

9. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność doręczonej faktury nie pozostając w zwłoce w jej zapłacie, do 

czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 9 

niniejszego paragrafu. 

Rozdział IV. KARY UMOWNE 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % łącznego 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

1.2. za każdy dzień zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy po okresie wskazanym jako termin przekazania 

przedmiotu Umowy do odbioru przez Zamawiającego tj. po dniu 1 sierpnia 2022 roku w wysokości 

800,00 zł (słownie: osiemset złotych) dziennie, 

1.3. w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do 

usunięcia awarii lub wymiany parkometru w stosunku do czasu, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3.1. 

lit. a) i b) oraz w pkt. 3.2. w odniesieniu do każdego zdarzenia. 



 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 

7 dni od dnia doręczenia do zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu 

kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że kary umowne w przypadku zwłoki w wydaniu przedmiotu dostawy jak 

i ewentualnego odstąpienia od umowy sumują się. 

§ 5 

1. Jeżeli Wykonawca popada w zwłokę z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak 

dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze 

przed upływem terminu jej wykonania. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy 

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia powyższej okoliczności. 

2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni 

od dnia zaistnienia powyższej okoliczności. 

3. Jeżeli przedmiot umowy nie zostanie wydany do dnia 10 sierpnia 2022 roku z powodu zwłoki Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia powyższej okoliczności. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych Wykonawcy 

z tytułów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1.2. i 1.3. osiągnie wartość 5% łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy 

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia powyższej okoliczności. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych. 

§ 6 
1. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od ustania 

dzierżawy. 

2. Zwrot przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

3. Demontażu parkometrów dokona na koszt własny Wykonawca. 

Rozdział V.  SIŁA WYŻSZA 

§ 7 



 

 

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań zawartych 

w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. 

2. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami 

o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak: pożar, powódź, katastrofy 

narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga. 

3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą 

stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą 

zaistnieć okoliczności siły wyższej. 

4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi 

skutki prawne. 

Rozdział VI.  ZMIANY UMOWY 

§ 8 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, jeżeli zmiany będą 

korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest, aby okoliczności określone ust. 1 miały wpływ na realizację 

przedmiotu Umowy. 

3. Wprowadzenie zmian treści Umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie strony. 

4. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy może wystąpić każda ze stron. Wniosek taki sporządzony 

powinien być w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinien zawierać opis okoliczności 

uzasadniających zmianę Umowy wraz z uzasadnieniem. Załącznikiem do wniosku powinien być projekt 

zmiany Umowy. 

5. Do zawarcia aneksu potrzebna jest akceptacja za proponowanej zmiany przez drugą stronę (po 

ewentualnych negocjacjach) w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne mogą być wprowadzone do 

umowy w każdym czasie. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przelać 

wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.  

8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

8.1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

8.2. danych teleadresowych,  

8.3. danych rejestrowych. 

§ 9 

1. Stosownie do treści art. 436 pkt. 4) lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w następujących 

przypadkach: 

1.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu przepisów zmieniających stawkę podatku 

od towarów i usług. Wniosek musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy; 

1.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 



 

 

wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikającej z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnej 

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 

wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu 

ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej; 

1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku wystąpienia 

powyższych okoliczności Wykonawca uprawniony jest złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 

o zmianę umowy w zakresie płatności faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany powyższych zasad 

na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą tych zasad; 

1.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku 

wystąpienia powyższej okoliczności Wykonawca uprawniony jest złożyć Zamawiającemu pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek musi zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 

powyższych zasad na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą tych zasad. 

2. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1.1., 1.2., 1.3. i 1.4. 

obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. 

3. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy należy do Wykonawcy pod rygorem 

odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

Rozdział VII.  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 10 

1. Strony zgodnie ustalają, że wzajemna korespondencja oraz kontakty pomiędzy nimi odbywać się będą 

poprzez wyznaczone osoby, przy czym jako podstawowy sposób kontaktów roboczych strony ustalają 

telefon, e-mail. 

2. Za kontakty robocze w rozumieniu niniejszej umowy nie uważa się kontaktów mających na celu: 



 

 

2.1. udzielenie informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację umowy; 

2.2. udzielenie informacji o opóźnieniu i innych przyczynach; 

2.3. realizacji zadań bieżących wynikających z umowy. 

3. Korespondencja o charakterze innym niż robocza, w tym wszelkiego rodzaju powiadomienia powinny być 

doręczane wyłącznie w formie pisemnej na adresy stron wskazane w treści umowy. 

4. Strony postanawiają, że: 

4.1. w imieniu Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą i odbioru przedmiotu 

umowy będzie: Magdalena Bręśkiewicz, tel. 75 64 55 129, e-mail: 

magdalena.breskiewicz@kamiennagora.pl, 

4.2. w imieniu Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów roboczych z Zamawiającym będzie: ………….. 

5. Każda ze stron może dokonać zmiany reprezentujących je osób, o których mowa w ust. 4. Zmiana 

następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia złożonego drugiej stronie pod rygorem nieważności i 

nie stanowi zmiany Umowy. 

6. Każda zmiana adresu stron wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony pod rygorem uznania pisma 

skierowanego pod adres dotychczasowy za doręczony. 

Rozdział VIII.  PRAWO OPCJI 

§ 11 

1. W zakresie, o którym mowa w §1 ust. 10, Zamawiający ma prawo jednostronnie rozszerzyć przedmiot 

umowy (prawo opcji). Zamawiający zastrzega, iż zakres opcjonalny zamówienia nie stanowi zobowiązania 

umownego Zamawiającego (w tym finansowego) zaciąganego w momencie zawarcia umowy, a 

przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. 

2. Zakres przedmiotu umowy objęty opcją i wysokość wynagrodzenia należnego tytułem realizacji opcji 

(zamówienia opcjonalnego) określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości 

dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie. 

4. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić raz lub więcej razy i uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb 

Zamawiającego i możliwości finansowych Zamawiającego. Wykonawca nie ma roszczenia o wykonanie 

prawa opcji.  

5. Skorzystanie z prawa opcji następuje poprzez złożenie oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa 

opcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy e-

mailem zamówienie obejmujące liczbę parkometrów wymaganych do dostawy realizowanej w ramach 

skorzystania przez Zamawiającego z opcji (zamówienia opcjonalnego). Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o konieczności dostawy i montażu dodatkowych urządzeń z 4 miesięcznym wyprzedzeniem. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim 

korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią oświadczenia (oświadczeń) Zamawiającego o skorzystaniu 

z prawa opcji i warunkami określonymi w niniejszej umowie. Wykonanie zamówienia opcjonalnego 

następuje na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

7. Przedmiotu umowy objętego zakresem opcjonalnym zamówienia (w razie jego uruchomienia i realizacji) 

dotyczą te same warunki i zobowiązania umowne Wykonawcy, co przedmiotu umowy objętego zakresem 

podstawowym zamówienia. Zakres opcjonalny zamówienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym 

konieczność jego realizacji aktualizuje się w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżonego 

prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana). W 

momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego 

zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego realizowaną na mocy 



 

 

danego oświadczenia opcją i jest ograniczone jedynie do wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego 

realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją. 

Rozdział IX.  WARUNKI OGÓLNE 

§ 12 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede 

wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie 

właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy. 
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 3 – Dokument uruchomienia opcji (wzór zamówienia). 
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