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ZIF.271.30.2022 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 
Dla zadania pn.: 

 
 
 
 

Dzierżawa parkometrów oraz urządzenia kontrolerskiego do obsługi 
Strefy Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający: Gmina Miejska Kamienna Góra 

        Plac Grunwaldzki 1 

        58-400 Kamienna Góra 

 

 

 

 

       Zatwierdzam:  

   
 
 
 
 
 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich 
wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Miejska Kamienna Góra 

Plac Grunwaldzki 1 

58-400 Kamienna Góra 

Telefon: (75) 64 55 110 

E-mail: zamowienia@kamiennagora.pl 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora  

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra jest 
Burmistrz Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1; 

1.2. z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie 
na adres siedziby administratora; 

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), dalej „Ustawa”;  

1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; 

1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego;  

1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

2. Posiada Pani/Pan: 

2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

3. Nie przysługuje Pani/Panu: 

3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

mailto:zamowienia@kamiennagora.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora
mailto:iod@kamiennagora.pl
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III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym 

mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej „Ustawa”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia („SWZ”) zastosowanie mają 

przepisy Ustawy. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa i montaż parkometrów, dzierżawa urządzenia kontrolerskiego wraz 
z ich oprogramowaniem oraz systemu przeznaczonego do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kamiennej 
Górze. 

2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Załączniku nr 7 do niniejszej SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 8 
do niniejszej SWZ. 

4. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku 
pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020  r., poz. 1320). 

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 
Ustawy. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostały 
określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do niniejszej SWZ. 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający informuje, że nie dokonano podziału zamówienia na części z uwagi na rozmiar i jednorodność 

przedmiotu zamówienia. Zamówienie jest o wartości nieprzekraczającej progów UE i z dotychczasowych 

doświadczeń Zamawiającego wynika, iż ubiegają się o takie zamówienia głównie małe i średnie 

przedsiębiorstwa a więc zakres zamówienia jest dostosowany do potrzeb sektora MŚP bez konieczności 

dalszego rozdrabniania zakresu zamówienia. 

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 
PKT 7 I 8 USTAWY  

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy. 

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH, UMOWY RAMOWEJ, AUKCJI 
ELEKTRONICZNEJ, KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy, licząc od dnia 1 sierpnia 2022 roku. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy, Wykonawcę 
wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa: 

1.1. w art. 108 ust. 1 Ustawy, 

1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 
którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
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gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 

1.3. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835).. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

X. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy. 

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów – nie dotyczy. 

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej nie dotyczy. 

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

przed upływem terminu składania ofert wykonał lub nadal wykonuje należycie co najmniej dwa 
zadania obejmujące dostawę lub dzierżawę parkometrów o wartości co najmniej 150 000,00 zł 
brutto każde zadanie. 

2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, 
że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, będzie 
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 i 4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
w tym spółki cywilne, zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które 
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 3 do SWZ. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany 
jest złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 6 musi potwierdzać, że stosunek 
łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
oraz określać w szczególności: 

7.1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

7.2. Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

7.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega 
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
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Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega 
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za udostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 
zasoby nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w określonym terminie zastąpił 
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

12. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia. 

XI. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego to: 

1.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów—
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór: Załącznik nr 5 do SWZ; 

1.2. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XIV, 
pkt 7, ppkt 7.4. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
Zamawiającego – wzór: Załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania , podmiotowych środków dowodowych, o których mowa 
w ppkt.1.1. ÷ 1.2., aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 
postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio 
do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia o braku podstaw 
wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożonych podmiotowych środków 
dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

6. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie 
dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, 
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

7. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
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Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 2070). 

XII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl dalej: „Platforma”, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora. 

2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 

3. Funkcjonalność Platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty 
wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. W toku prowadzonego postępowania komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym, w tym wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem Platformy 
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez 
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość 
została wysłana do Zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania 
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, 
której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana 
w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy. 

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii 
lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 
umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 
7.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

7.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ 
lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich 
nowsze wersje, 

7.3. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

7.4. włączona obsługa JavaScript, 

7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

7.6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,, 

7.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu 
Miar. 

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

8.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 
internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

8.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania 
z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem 
terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta 
zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 
postępowaniu. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora
https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
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10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, 
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych 
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

11. Dodatkowe zalecenia 

11.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf. 

11.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 
.zip , .7Z. 

11.3. Wśród formatów powszechnych a nie wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) występują: .rar .gif .bmp .numbers 
.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

11.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który 
wynosi max. 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej 
do składania podpisu osobistego, który wynosi max. 5MB. 

11.5. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

b) Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem w formacie XAdES. 
o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie 
z dokumentem podpisywanym. 

c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

11.6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

11.7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

11.8. Zaleca się, aby komunikacja z Zamawiającym odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

11.9. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do czasu 
wyznaczonego na składanie ofert/wniosków.  

11.10. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

11.11. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików. 

11.12. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 
kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie 
z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

12. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
zamówienia@kamiennagora.pl .  

13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email 
zamowienia@kamiennagora.pl.  

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1.1. Katarzyna Kwiatkowska. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
mailto:zamówienia@kamiennagora.pl
mailto:zamowienia@kamiennagora.pl
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XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta składana elektronicznie musi być sporządzana w języku polskim i opatrzona kwalifikowalnym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na 
Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa 
bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

2. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć 
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje w postaci elektronicznej poprzez podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Oferta powinna być: 

4.1. sporządzona z wykorzystaniem wzoru: Załącznik nr 1 do SWZ, 

4.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

4.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 
spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) 
(UE) nr 910/2014. 

6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

7. Do oferty należy dołączyć: 

7.1. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, 

7.2. jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, o których mowa w ppkt. 7.1. – pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania 
na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie 
common law, członka rady dyrektorów, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, 
wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentowania spółki) potwierdzający 
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 

7.3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

7.4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór: 
Załącznik nr 2 do SWZ.  

8. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 7.4., aktualne na dzień składania ofert. 
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 
w ppkt. 7.4. składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

10. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w ppkt. 7.4., także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

https://platformazakupowa.pl/
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11. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
muszą być złożone w oryginale. 

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta 
(tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze 
zmianami), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, bądź też 
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowalnym 
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa 
nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

13. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć 
w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

14. Pełnomocnictwo, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, oświadczenie 
wraz z plikami stanowiącymi ofertę Wykonawca winien skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

15. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 7, ppkt. 7.1., jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca 
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

16. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zmianami), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnice przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Na 
platformazakupowa.pl w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części 
oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 
uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 
z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy. 

17. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 
MB. 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (załącznikami) należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora w zakładce dedykowanej postępowaniu 
w terminie do dnia 8 lipca 2022 roku, do godz. 9:00. 

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty/wniosku i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników 
należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 
Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno. 

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania 
oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 
zaszyfrowana i złożona. 

5. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty opisano w instrukcji 
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2022 roku, o godz. 9:05. 

https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania na platformazakupowa.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana w sekcji ,,Komunikaty”. 

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 6 sierpnia 2022 roku. 

2. W przypadku, gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w SWZ, Zamawiający przez upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy 
niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego, tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać 
i powielić, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium.  

XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Całkowita cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego wykonania wynikające 
z opisu przedmiotu zamówienia, projektowanych postanowień umowy oraz załączników, w szczególności 
koszty: dostawy, montażu i serwisu parkometrów w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajacego, 
dostawy i serwisu urządzenia kontrolerskiego, dostawy, instalacji, aktualizacji i serwisu kompatybilnego 
oprogramowania stacjonarnego i zdalnego do zarządzania SPP, przeszkolenia pracowników Zamawiającego, 
dostawy papieru, dostawy kart SIM i ich utrzymania. 

2. Cena ryczałtowa brutto za realizację przedmiotu zamówienia musi być ustalona w oparciu o kalkulację A 
i kalkulację B zamieszczone w formularzu oferty. W kalkulacjach Wykonawca zobowiązany jest podać kwotę 
ryczałtu – czynszu miesięcznego za dzierżawę przeliczoną przez liczbę miesięcy dzierżawy urządzeń. 

3. Podana w Formularzu Oferty cena (łącznie w podatkiem od towarów i usług) musi być podana i wyliczona 
w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – jeżeli trzecia cyfra po przecinku 
będzie wyrażona cyfrą poniżej 5 końcówkę należy pominąć, jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie wyrażona 
cyfrą powyżej lub równą 5 należy zakrąglić w górę o jeden). 

4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca 
składając ofertę jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa 
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

http://platformazakupowa.pl/
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XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

cena oferty (brutto)      - znaczenie 60% 

czas reakcji (wymiana urządzenia)     - znaczenie 40% 

2. Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad: 

W kryterium „cena” (Kc) Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: 

𝐾𝑐 =  
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 × 100 𝑝𝑘𝑡 × 60% 

W kryterium „Czas reakcji” (Kr) oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Ocena zostanie dokonana 
na podstawie czasu przystąpienia do wymiany całego urządzenia (parkometru) w przypadku braku 
możliwości usunięcia awarii zadeklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie. Maksymalny wymagany przez 
Zamawiającego czas przystąpienia do wymiany urządzenia wynosi 48 godzin od powziecia wiadomości 
o zaistnieniu awarii parkometru. Skrócenie tego czasu będzie premiowane przez Zamawiajacego. Punkty 
w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

Za przystąpienie do wymiany całego urządzeniaw ciagu: 

48 godzin (wymagane) – 0 punktów 

24 godziny – 40 punktów 

W przypadku braku określenia przez Wykonawcę czasu przystąpienia do wymiany całego urządzenia 
Zamawiający przyjmie maksymalny czas wynoszący 48 godzin i zastosuje procedurę wynikającą z art. 223 
ust. 2 pkt. 3 Ustawy, niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 
a następnie odpowiednio przydzieli punkty w tym kryterium. W przypadku braku zgody Wykonawcy na 
poprawienie innej omyłki Zamawiający odrzuci ofertę. 

Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku 
następującego działania: 

K = Kc + Kr 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria wyboru. 

3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

6. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 5, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca 
się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, określone zostały w Załączniku nr 8 
do SWZ. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  
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XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych 
w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 8 do SWZ. Umowa zostanie 
uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 

3. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta: 58-400 Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie Ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Ustawy. 

XXV. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą 
wyłącznie w polskich złotych (PLN). 

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem 
przypadków, gdy przepisy Ustawy stanowią inaczej. 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zapisy Ustawy. 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3. Załączniki nr 3 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

4. Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

5. Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw 

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o aktualności informacji  

7. Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia 

8. Załącznik nr 8 – Projektowane postanowienia umowy 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

Formularz oferty 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dzierżawa parkometrów oraz urządzenia 
kontrolerskiego do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze (2). 

2. Zamawiający: 

Gmina Miejska Kamienna Góra 

Plac Grunwaldzki 1 

58-400 Kamienna Góra 

3. Oferta złożona przez: 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy1 /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie1:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zarejestrowany adres Wykonawcy1 /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie1: 

ulica: ……………………………………………………………………………………………… nr: …………………………………………………………… 

kod: …………………………… miejscowość:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

województwo: …………………………………………………………………tel.: ………………………………………………………………………… 

e-mail.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………………………… 

Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: 

Pana/Panią …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

tel. ………………………………………………, e-mail: ……………………………………………………………………………………………………… 

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie1:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie 

ulica: ……………………………………………………………………………………………… nr: …………………………………………………………… 

kod: …………………………… miejscowość:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

województwo: …………………………………………………………… tel.: ……………………………………………………………………………… 

e-mail.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………………………… 

itd. 
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4. Oferujemy wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w Załączniku nr 7 do SWZ za cenę brutto 

(KALKULACJA A + KALKULACJA B): …………………………… zł (słownie zł: ………………………………………………) przy 

zastosowanej ………% stawce VAT. 

Powyższa cena ustalona została w oparciu o następujące kalkulacje: 

KALKULACJA A: Zamówienie gwarantowane 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość 

urządzeń 

Ryczałt 
miesięczny 

brutto  
za dzierżawę 
1 urządzenia 

Ryczałt 
miesięczny 

brutto  
za dzierżawę 
wszystkich 
urządzeń 

[3 x 4] 

Liczba 
miesięcy 

dzierżawy 

Wartość 
brutto 
[5 x 6] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Dzierżawa 

parkometru 
14 

………………………… …………………… 
48 

…………………… 

2 

Dzierżawa 
urządzenia 

kontrolerskiego 
z drukarką 

1 

………………………… …………………… 

48 

…………………… 

RAZEM (suma wierszy 1 i 2) …………………… 

KALKULACJA B: Zamówienie opcjonalne 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość 

urządzeń 

Ryczałt 
miesięczny 

brutto 
za dzierżawę 1 

urządzenia 

Ryczałt 
miesięczny 

brutto  
za dzierżawę 
wszystkich 
urządzeń 

[3 x 4] 

Liczba 
miesięcy 

dzierżawy 

Wartość 
brutto 
[5 x 6] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Dzierżawa 

parkometru 
2 

………………………… …………………… 
42 

…………………… 

RAZEM …………………… 

5. Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia wynoszący 48 miesięcy, licząc od 1 sierpnia 
2022 roku. 

6. Oświadczamy, że oferowane przez nas parkometry wyprodukowane zostały w ………..…… roku, natomiast 

urządzenie kontrolerskie w ………… roku (urządzenie kontrolerskie wyprodukowane nie dalej niż w 2020 roku). 

7. Oświadczamy, że proponowany przez nas czas przystąpienia do wymiany całego urządzenia (parkometru), 
w przypadku braku możliwości usunięcia awarii i konieczności wymiany wynosi4: 

☐ 24 godziny od powzięcia wiadomości o zaistnieniu awarii 

☐ 48 godzin (maksimum) od powzięcia wiadomości o zaistnieniu awarii 

8. Oświadczamy, że przyjmujemy 30 dniowy termin płatności faktury, licząc od dnia jej otrzymania przez 
Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że: 

• Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi2 

• Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres dostaw: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom …………………………………………… 

• Nazwa podwykonawcy lub podwykonawców (o ile jest znana): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a pozostałą część wykonamy siłami własnymi2 

10. Oświadczamy, że:  

10.1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz 
w całości jej warunki, w tym „Projektowane postanowienia umowy” przedstawione w Załączniku nr 8 
do specyfikacji warunków zamówienia. 

10.2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia. 

10.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10.4. Rodzaj prowadzonej przez nas działalności gospodarczej to: 

• mikroprzedsiębiorstwo1, 3 

• małe przedsiębiorstwo1, 3 

• średnie przedsiębiorstwo1, 3 

• jednoosobowa działalność gospodarcza1 

• osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej1 

• inny rodzaj1: ……………………………………………………….. (wskazać jaki) 

11. Informujemy, że5: 

☐ wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług; 

☐ wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez podatku oraz stawkę 
podatku VAT, która będzie miała zastosowanie 5 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 
Wartość bez kwoty 

podatku 

Stawka podatku VAT, 
która będzie miała 

zastosowanie 

 
 
 

   

 
 
 

   

12. W przypadku, gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do 
dopełnienia formalności, o których mowa w Rozdziale XXIII Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod rygorem 
odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy. 
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13. Informacje o umocowaniu osób działających w imieniu Wykonawcy można uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, tj. …………………………………………………………………………… (wskazać bazę, adres strony 

internetowej, itp.) 

14. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu: 

TAK1 

NIE1 

1 niepotrzebne skreślić 
2 niepotrzebne skreślić UWAGA! Wypełniając część dotyczącą podwykonawstwa należy wskazać części zamówienia, których wykonanie będzie powierzone 

podwykonawcy i podać nazwy firm tych podwykonawców 
3mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 

mln euro, małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 mln euro, średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 mln euro; niepotrzebne skreślić 

4 właściwe zaznaczyć 
5 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w  przypadku: 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów 
i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku 
VAT. 

Wraz z ofertą składamy następujące załączniki: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  BRAKU  PODSTAW  WYKLUCZENIA  I  SPEŁNIANIU  
WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 

Zadanie: Dzierżawa parkometrów oraz urządzenia kontrolerskiego do obsługi Strefy 
Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze (2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy 

OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT:  

I.  nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych1) 

II.  zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (należy podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4)1) 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1)należy wybrać właściwe 

III. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835) 

IV. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie: 

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4. zdolności technicznej lub zawodowej. 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów2): 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
w zakresie ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ..……………………………………………………………………….…………………………..………………….…………………………….
w zakresie ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)uzupełnić, jeżeli dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg wzoru Załącznik nr 4 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy ich 
przedstawianiu. 
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Załącznik nr 3 do SWZ 
Wykonawcy wspólnie  
ubiegający się o udzielenie zamówienia 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/ firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ 
POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dzierżawa parkometrów oraz 
urządzenia kontrolerskiego do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze (2)” prowadzonego 
przez Gminę Miejską Kamienna Góra oświadczam, że: 

a) Wykonawca1 ……………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 
dostawy, usługi lub roboty budowlane: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Wykonawca1 ……………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 
dostawy, usługi lub roboty budowlane: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Wykonawca1 ……………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 
dostawy, usługi lub roboty budowlane: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia  

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów do dyspozycji Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

Na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: „Dzierżawa parkometrów oraz urządzenia kontrolerskiego do 
obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze (2)” 

Oświadczam, że: 
a) udostępniam Wykonawcy swoje zasoby, w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) zrealizuję/nie zrealizuję1 prace, których wskazane zdolności dotyczą: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do SWZ 
............................................. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT 
PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie w podstawowym na: 

Dzierżawę parkometrów oraz urządzenia kontrolerskiego do obsługi Strefy Płatnego 
Parkowania w Kamiennej Górze (2) 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

wykonałem/wykonuję nadal następujące dostawy: 

Lp. 
Przedmiot zamówienia (rodzaj 

i zakres dostawy), miejsce 
wykonania zamówienia 

Wartość 
(zł) 

Data wykonania: 
początek (data) 

koniec (data) 

Podmiot na rzecz którego 
zamówienie wykonano 

(nazwa, adres) 

1 

    

2 

    

Do wykazu załączam dowody określające, że wykonane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, wystawione przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę dostaw obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku udziału w postępowaniu, 
Wykonawca powinien podać całkowity zakres dostaw oraz podać/wyszczególnić zakres dostaw adekwatnie do stawianego warunku 
udziału w postępowaniu 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

OŚWIADCZENIE  O  AKTUALNOŚCI  INFORMACJI  ZAWARTYCH  
W  OŚWIADCZENIU  O  BRAKU  PODSTAW  WYKLUCZENIA  I  SPEŁNIANIU  

WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 

Zadanie: Dzierżawa parkometrów oraz urządzenia kontrolerskiego do obsługi Strefy 
Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze (2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy 

OŚWIADCZAM, ŻE:  

informacje zawarte w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego. 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kod CPV: 38 73 00 00 - 1 Parkometry 
 30 23 11 00 - 8 Terminale komputerowe 
 50 31 60 00 - 3 Konserwacja i naprawa maszyn do wydawania biletów 
 51 21 40 00 - 5 Usługi instalowania parkometrów 
 72 31 20 00 - 5 Usługi wprowadzania danych 

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa i montaż parkometrów, dzierżawa urządzenia kontrolerskiego wraz 
z ich oprogramowaniem oraz systemu przeznaczonego do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kamiennej 
Górze. 

Zakres zamówienia obejmuje: 
1. Dzierżawę i montaż parkometrów – 14 szt. + 2 szt. w ramach prawa opcji, 
2. Dzierżawę i dostawę urządzenia kontrolerskiego wraz z drukarką – 1 szt. 
3. Dostarczenie oprogramowania do zarządzanie strefą oraz dostosowywanie systemu do obowiązujących 

i zmieniających się przepisów prawa, w tym również aktów prawa miejscowego. 
4. Szkolenie pracowników (5 osób) w zakresie obsługi urządzeń i systemu informatycznego. 
5. Bieżący serwis urządzeń – wymiana zepsutych podzespołów, przeglądy serwisowe, dostawa papieru (zarówno 

do parkometrów, jak i do drukarki do wydruku zawiadomień). 
6. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń stanowiących przedmiot 

zamówienia w języku polskim. 

Wszystkie dostarczone parkometry, urządzenie kontrolerskie oraz oprogramowanie muszą być ze sobą 
kompatybilne. 

Wymagania techniczne dla urządzeń oraz oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania 
w Kamiennej Górze: 

I. PARKOMETRY (14 szt. + 2 szt. w ramach prawa opcji: 

1. Wszystkie parkometry muszą być jednego typu i posiadać jednakowe parametry techniczne. 

Produkowane seryjnie, przeznaczone dla stref płatnego parkowania na drogach publicznych, o dużej 

rotacji pojazdów. Zamawiający dopuszcza urządzenia nowe lub używane pod warunkiem, że dany model 

parkometru nadal posiada wsparcie producenta w zakresie dostępu do części zamiennych oraz wsparcie 

techniczne i jest aktualnie produkowany. 

2. Muszą posiadać wszystkie niezbędne atesty oraz spełniać wszystkie wymogi norm krajowych i unijnych 

dla tego typu urządzeń i podzespołów, użytych do ich budowy, a w szczególności w zakresie wymagań 

technicznych i funkcjonalnych spełniać wymagania normy PN-EN 12414: 2021 oraz normy PN-EN 62262. 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy przedstawi badanie lub certyfikat potwierdzający 

spełnienie wyżej określonego wymagania. 

3. Muszą być dostosowane do niezawodnej pracy na otwartej przestrzeni, w zakresie temperatury od -20 

stopni C do +55 stopni C, przy wilgotności względnej do co najmniej 95%. 

4. Muszą posiadać autonomiczne źródło zasilania, złożone z fabrycznie nowego akumulatora, który 

dodatkowo ładowany będzie przez baterię słoneczną, zintegrowaną z górną częścią obudowy. 

5. Posadowione we wskazanych miejscach parkometry muszą posiadać oznaczniki umiejscowione na 

urządzeniu w widocznym miejscu, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

6. Muszą być osadzone na fundamentach w sposób, który wyklucza możliwość kradzieży bez zastosowania 

ciężkiego sprzętu oraz umożliwiający swobodną wymianę urządzenia przez uprawniony personel. 

Posadowienie parkometrów na istniejących fundamentach. W przypadku braku możliwości 

technicznych na posadowienie parkometrów na istniejącym fundamencie, należy istniejącą podbudowę 

usunąć i wykonać w tym samym miejscu nową. 

7. Urządzenia mogą być wykonane: 



 

Strona 23 z 34 

 

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

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

7.2. z paneli aluminiowych o grubości min. 4 mm lakierowanych proszkowo. Powłoka lakiernicza musi 

umożliwiać usuwanie „graffiti” bez jej uszkodzenia. 

8. Obudowa parkometru musi stanowić monolit, posiadający oddzielne dostępy do części technicznej, 

kasowej, zamykane zamkami indywidualnymi, odpornymi na włamanie za pomocą wytrychów 

i wiercenia. Parkometr musi posiadać czujnik otwarcia części technicznej i czujnik dostępu do części 

kasowej. Każde zdarzenie otwarcia drzwi technicznych i każde otwarcie skarbca powinno zostać 

odnotowane w biurze SPP. 

9. Dostęp do sejfu musi być chroniony dodatkowo oddzielnym zamkiem, odpornym na włamanie zgodnie 

z normami bezpieczeństwa, ze specjalnym, niepodrabialnym kluczem. 

10. Muszą być wyposażone w wyświetlacz, dostosowany do pracy w różnych warunkach oświetlenia, w tym 

po zmroku, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

11. Muszą być wyposażone w klawiaturę alfanumeryczną QWERTY. Na panelu czołowym przeznaczonym do 

obsługi parkometru musi znajdować się obszar przeznaczony do umieszczenia wymiennej instrukcji 

obsługi – tabliczki informacyjnej. Wymienna tabliczka informacyjna musi być zabezpieczona przed 

wpływem warunków atmosferycznych. Wymiana tabliczki informacyjnej musi odbywać się w łatwy dla 

obsługi sposób. Na urządzeniu musi być zamieszczona informacja „NIE WYDAJE RESZTY”. Opłata za 

postój musi być wniesiona z góry. 

12. Muszą posiadać blokadę otworu wrzutowego monet zabezpieczającą przed wrzucaniem innych 

przedmiotów. 

13. Kolekcja monet następuje za pomocą opróżniana kanistra lub kasety wymiennej z bilonu. Podczas 

opróżniania parkometru z bilonu następuje automatyczne przesyłanie danych do systemu w biurze SPP 

z raportem dot.: daty i godziny wyjęcia kasetki, liczby poszczególnych nominałów, jakie powinny 

znajdować się w kasetce, numeru parkometru, z którego pochodzi raport. 

14. Drzwi części technicznej oraz skarbca muszą być wyposażone w czujniki otwarcia. 

15. Muszą być wyposażone w elektroniczny czytnik monet rozpoznający i akceptujący monety: 10 gr, 20 gr, 

50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł, ze szczególnym uwzględnieniem monet wprowadzonych do obiegu po 01.01.2020 r. 

16. Odbiór biletu oraz zwrot monet w przypadku transakcji anulowanych mają następować oddzielnymi 

otworami. 

17. Muszą być wyposażone w system do transmisji danych umożliwiający przesyłanie danych statystycznych 

i finansowych minimum raz na dobę, a wszelkie informacje o awariach i usterkach bezpośrednio po ich 

wystąpieniu do systemu nadzoru nad urządzeniami dostępnego w biurze SPP. 

18. Muszą być przystosowane do trybu pracy ciągłej, tj. 24 godziny/dobę przez 7 dni w tygodniu, w sposób 

umożliwiający rozpoczęcie i zakończenie parkowania poza godzinami/dniami poboru opłat i umożliwiać 

wnoszenie opłat z „przeniesieniem” ma koleje okresy płatne, przy czym opłata musi byś pobierana 

wyłącznie za okresy płatne, określone przepisami prawa lokalnego. 

19. Winny pozwalać kierowcy na anulowanie operacji w dowolnym momencie (przed jej ostatecznym 

zaakceptowaniem) skutkujące zwrotem dokonanej opłaty bez wydawania biletu. 

20. Powinny pozwalać na obsługę urządzenia w dwóch językach (j. polski, j. angielski). 

21. Wyjście ze stanu „uśpienia” i uruchomienie parkometru następuje po naciśnięciu przez kierowcę 

przycisku na parkometrze. 

22. W czasie realizacji transakcji muszą wyświetlać na bieżąco informacje dot.: 

22.1. wysokości wniesionej opłaty monetami lub kartą bankową, 

22.2. aktualnego czasu i daty, 

22.3. daty i godziny, do której parkowanie pojazdu został opłacone. 

23. Muszą pozwalać na wnoszenie opłaty dodatkowej (zawiadomienia) i uwidaczniać opłaty w systemach 

nadzoru. 

24. Winny drukować na bilecie następujące informacje: 

24.1. dane Zamawiającego, w tym nazwa, adres, 
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24.2. numer kolejny biletu, 

24.3. nr identyfikacyjny parkometru, 

24.4. datę, godzinę i minutę, w której upływa ważność biletu – czcionka powiększona, 

24.5. datę, godzinę i minutę zakupu biletu, 

24.6. wysokość wniesionej opłaty, 

24.7. opcjonalnie tekst dodatkowy, np. bilet włóż za przednią szybę samochodu. 

Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na bilecie żadnych innych napisów i grafik nieuzgodnionych 
z Zamawiającym. 

25. Posiadać system czujników bezpośrednio połączonych z systemem w biurze SPP informujących 

o poziomie papieru w parkometrze, zapełnieniu skarbca, naładowanie akumulatora. 

26. W przypadku wniesienia kwoty niższej niż minimalna wartość opłaty, na wyświetlaczu musi pojawiać się 

odpowiednia informacja. Jeżeli w czasie ok. 60 sekund nie będzie dokonana dopłata, wniesione przez 

Użytkownika środki płatnicze zostają zwrócone bez wydania biletu. Podobnie, jeżeli Użytkownik nie 

zatwierdzi transakcji w ciągu ok. 60 sekund od wrzucenia ostatniej monety, zostaje ona automatycznie 

anulowana a pieniądze zwrócone. 

27. Kierowca musi mieć możliwość dokonania płatności przez aplikację mobilną. Obecnie funkcjonująca 

aplikacja w SPP to AnyPark. Wykonawca zapewnia dostęp do wybranej aplikacji przez okres trwania 

umowy. Wykonawca zawrze umowę dla SPP Kamienna Góra i pokryje koszty prowizji agenta 

rozliczeniowego. 

28. Parkometry muszą być wyposażone w czytnik kart, umożliwiający wnoszenie opłat przy pomocy 

funkcjonujących na rynku polskim kart bankowych. Nie dopuszcza się transakcji łączonych, tzn. 

realizowanych jednocześnie przy użyciu monet i karty. 

29. Wykonawca musi zapewnić komplet kluczy do obsługi urządzeń wraz z ich kopią. 

30. Wszystkie elementy dotyczące funkcjonowania systemu, w szczególności: stawki opłat, dni, w których 

opłata jest pobierana, minimalny czas parkowania i minimalna opłata, muszą być zgodne z zapisami 

Uchwały nr XII/70/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 25 października 2015 r. w sprawie ustalenia 

Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych w Kamiennej Górze, ustalenia stawek opłat 

dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania (tj. Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 

6 listopada 2017 r. poz. 4529). 

31. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania obowiązującej gwarancji na urządzenia w okresie nie 

krótszym niż 48 miesięcy. 

32. Wykonawca, w okresie dzierżawy, zobowiązany jest do utrzymania dostarczonych urządzeń w pełnej 

sprawności technicznej, dostarczenia wszelkich materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. 

II. URZĄDZENIE KONTROLERSKIE (1 szt.) 

1. Urządzenie nowe lub nie starsze niż 2-letnie (rok produkcji: najdalej 2020), kompletne i gotowe do 

użytku. 

2. Dostosowane do pracy w otwartej przestrzeni w temperaturach od -10 stopni C do +55 stopni C. 

3. Umożliwiające połączenie z drukarką i wydrukowanie zawiadomienia. 

4. Umożliwiające eksport danych do systemu w biurze SPP. 

5. Posiadające klawiaturę umożliwiającą wprowadzenie numerów rejestracyjnych pojazdów, interfejs 

w języku polskim oraz aparat fotograficzny pozwalający na robienie zdjęć zarówno w dzień, jak i w nocy, 

kamera >30 MP. 

6. Musi posiadać blokadę przed nieautoryzowanym dostępem. 

7. Wyświetlacz min. 6 cali. 

8. Musi być wyposażone w pamięć RAM o poj. min. 4 GB, system operacyjny Android 10.0 lub nowszy oraz 

oryginalny zasilacz min. 30 W. Terminal musi być certyfikowany normą min. IP53. 

9. Moduł błyskawicznego skanowania z poprawnym odczytem tablic rejestracyjnych. 

10. Urządzenie musi przekazywać automatyczną informację kontrolerowi, jeśli został wykupiony bilet 

metodą płatności mobilnej lub gdy pojazd posiada abonament. 
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11. Lokalizacja dokonanych czynności wraz z położeniem na mapie wg odczytu GPS. 

12. Alert SMS wbudowany bezpośrednio w aplikacji kontrolerskiej pozwalający jednym przyciskiem na 

uruchomienie alertu, system musi mieć możliwość wcześniejszego zdefiniowania numerów telefonów 

odbiorcy, a w treści wiadomości musi znaleźć się lokalizacja zdarzenia na mapie. 

13. Informacja dla kontrolera o ewentualnym wcześniejszym zawiadomieniu dla tego samego pojazdu. 

14. Informacja dla kontrolera w przypadku utraty połączenia z serwerami płatności mobilnych. 

15. Dostępny serwis na terenie Polski. 

III. DRUKARKA (1 szt.) 

1. Metoda druku – termiczna. 

2. Rozmiar papieru, zgodny z wydrukiem o szerokości min. 48 mm. 

3. Łączność Bluetooth. 

4. Odporna na upadek z wysokości > 1,2 m na beton. 

5. Możliwość redagowania wyglądu wydruku. 

6. Bateria: min. 1000 mAh – pełne naładowanie poniżej 3 godzin. 

7. Dostosowana do pracy w otwartej przestrzeni w temperaturach od -10 stopni C do +55 stopni C. 

8. Wysoka szybkość wydruku zawiadomień min.: 75mm/sekunda. 

9. Dostawa wodoodpornego papieru o grubości pozwalającej na swobodne odrywanie wydrukowanych 

zawiadomień (min. 1/3 całości dostarczanych rolek papieru do drukarki). 

10. Autoryzowany serwis urządzenia na terenie Polski. 

IV. OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA SPP ORAZ DO WINDYKOWANIA NIEOPŁACONYCH 

ZAWIADOMIEŃ 

1. Dopuszczalny jest jeden system zintegrowany zarówno do zarządzania SPP (obsługa bieżąca), jak i do 

windykacji należności lub dwa lub trzy osobne systemy. 

2. Dostęp do systemu dot. obsługi parkometrów dla min. 2 użytkowników, dostęp do systemu dot. kontroli 

dla min. 3 użytkowników, dostęp do systemu dot. egzekucji dla min. 2 użytkowników. 

3. System dot. codziennego użytkowania urządzeń musi umożliwiać: 

3.1. weryfikację stanu awarii i usterek w parkometrach, 

3.2. weryfikację stanu zapełnienia skarbca, 

3.3. weryfikację stanu naładowania akumulatorów, 

3.4. weryfikację ilości zużytego papieru w parkometrze, 

3.5. stan pobrań kasetek, 

3.6. zestawiania wpływów z podziałem na pojedyncze parkometry, grupy parkometrów oraz 

w rozbiciu na gotówkę i pozostałe formy płatności, 

3.7. wykonywanie raportów, statystyk (dotyczących danych bieżących oraz historycznych). 

4. System dot. kontroli musi umożliwiać: 

4.1. wystawianie abonamentów wraz z weryfikacją abonamentów archiwalnych. Moduł 

abonamentowy udostępniający wystawiania kart abonamentowych elektronicznie, 

4.2. anulowanie zawiadomień oraz wystawianie i drukowanie zawiadomień na każdym etapie 

postępowania, 

4.3. przyjmowanie płatności za zawiadomienia oraz 

4.4. weryfikację płatności poprzez aplikację, 

4.5. importowanie zdjęć i dokumentów oraz podpinanie ich pod wybrane zawiadomienie, 

4.6. wprowadzanie dokumentacji zdjęciowej obrazującej wybrane przez administratora obszary 

strefy, w celu uproszczenia późniejszego procesu reklamacji. 

5. System dot. egzekucji musi umożliwiać: 

5.1. odnotowanie wpłat na poszczególnych etapach egzekucji, z podziałem na metody płatności, 

5.2. generowanie indywidualnych oraz zbiorczych zapytań do bazy CEPIK, 

5.3. odczyt odpowiedzi z danych CEPIK, 

5.4. masowe generowanie upomnień, 
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5.5. masowe generowanie tytułów wykonawczych, 

5.6. masowe generowanie zwrotek pocztowych, 

5.7. edycję wcześniej wprowadzonych dokumentów, 

5.8. tworzenie raportów operacji kasowych, opłaconych, jak i nieopłaconych spraw. 

Wykonawca zapewnia serwis oprogramowania, aktualizację, zabezpieczenia systemu przed dostępem osób 
z  zewnątrz. 

Zamawiający musi posiadać możliwość zarządzania prawami dostępu dla użytkowników. 

Wszelkie udostępnione Zamawiającemu systemy muszą być zgodne z przepisami prawa o ochronie danych 
osobowych określonych w rozporządzeniu RODO, a także określone w innych obowiązujących przepisach prawa 
w zakresie ochrony danych osobowych. 

V. SYSTEM DOT. FUNKCJI PŁATNOŚCIĄ KARTĄ PŁATNICZĄ 

Poprzez akceptację kart płatniczych należy rozumieć akceptację płatności w parkometrach i ich procesowanie do 

momentu przesłania transakcji do rozliczenia do agenta rozliczeniowego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dostarczanego systemu oraz serwera bankowego (w zakresie 

sprzętu, oprogramowania i komunikacji). 

Zainstalowane czytniki do pobierania opłat przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, muszą 

umożliwiać dokonywanie płatności bezgotówkowych, za pomocą funkcjonujących na rynku polskim bankowych 

kart. 

Zamontowane w urządzeniach czytniki muszą posiadać aktualne certyfikaty wymagane przez organizacje 

płatnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Obsługa płatności odbywa się przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty: wdrożenia i utrzymania systemu płatności, w tym koszty 

utrzymania aplikacji płatniczej w zakresie akceptacji kart płatniczych przez okres obowiązywania umowy. 

Wykonawca zawrze umowę dla SPP Kamienna Góra i pokryje koszty prowizji agenta rozliczeniowego. 

VI. INNE USTALENIA 

Wykonawca musi zapewnić: 

1. przystąpienie do usuwania wszelkich awarii parkometrów i działającego dla ich potrzeb systemów 

informatycznych niezwłocznie, lecz nie później niż: 

a) w ciągu 12 godzin (w dni robocze) od powzięcia wiadomości o zaistnieniu awarii parkometru, 

b) w ciągu 12 godzin (w dni robocze) od powzięcia wiadomości o zaistnienia awarii systemu 

informatycznego,  

c) w ciągu 48 godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu awarii parkometru, w przypadku braku 

możliwości usunięcia awarii i konieczności wymiany całego urządzenia, chyba że w ofercie 

zaproponowano krótszy czas reakcji. 

2. dostawę, w ramach potrzeb, papieru do parkometrów, jak i do drukarki połączonej z urządzeniem 

kontrolerskim. 

Zamawiający będzie zajmował się podstawowymi czynnościami serwisowymi (po przeprowadzonym szkoleniu), 
tj. wymianą papieru, usunięciem zacięcia papieru, odblokowaniem blokady monet i innymi drobnymi 
czynnościami serwisowymi niewymagającymi ingerencji w podzespoły elektroniczne parkometrów. Zakres 
podstawowych czynności zostanie uzgodniony z Wykonawcą, który dokona przeszkolenia osób wskazanych przez 
Zamawiającego. 

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. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji (dostawa maksymalnie 2 parkometrów 
wraz z montażem), o którym mowa w art. 441 ust. 1 Ustawy. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu 
udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, 
stanowiące Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.  
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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 nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r. na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 
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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 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. 

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. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres 

realizacji Umowy. 

8. Koszty usuwania awarii parkometrów i innych urządzeń oraz systemów i oprogramowania specjalistycznego 

ujęte są w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
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9. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie przedłożenie:  

9.1. 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  

9.2. 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  

9.3. oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane 

dostawy lub usługi, lub  

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

dostawy lub usługi, lub  

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

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

9.6. oświadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy całości wymagalnego 

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

10. 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 przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 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 leżących po stronie 

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

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 7 

dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić 

należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 

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

warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5. 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 opóźnia się 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. 

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. 
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3. Jeżeli przedmiot umowy nie zostanie wydany do dnia 1 sierpnia 2022 roku z powodu zwłoki Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.  

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 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: 
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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. 
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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. 
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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). 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do umowy 

Dokument uruchomienia opcji 

Do umowy Nr……………….……  

Zamawiający: …………………………  

zleca Wykonawcy: ……  

realizację dostawy do … szt. ………….(wskazać nazwę urządzenia)  

Maksymalne wynagrodzenie: ………… zł (słownie zł: ……………)  

Termin dostawy i montażu: ……………………………. 
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