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Do wszystkich Wykonawców 

 

 

 

Dotyczy postępowania: 

Dostawa automatów biletowych wraz z montażem oraz usługą sprzedaży biletów.  

 

Do dnia 04 stycznia 2018 wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający wyjaśnia 

treść SIWZ w następujący sposób: 

 

 

Pytanie 1. 

Pkt. 3  SIWZ. - Opis przedmiotu zamówienia 

Podpunkt 6. Zapewnienie serwisu eksploatacyjnego w całym okresie trwania umowy oraz 

przeglądy okresowe urządzeń  

Podpunkt 7. Zamawiający dopuszcza aby w ramach serwisu eksploatacyjnego Usługodawca 

przeszkolił 6 osób z personelu Zamawiającego w zakresie: wymiany papieru w automatach 

biletowych, usuwania drobnych usterek niewymagających wymiany części zamiennych 

(zacięcia papieru, zacięcia spowodowane przez użytkowników, restart urządzenia). 

Zamawiający nie dopuszcza przeniesienie na siebie odpowiedzialności z tytułu serwisu 

eksploatacyjnego oraz przeglądów okresowych. 

Powyższe dwa punkty się wykluczają.  Albo odpowiedzialność jest po stronie  

Zamawiającego albo po stronie Wykonawcy bardzo prosimy o sprecyzowanie tego zapisu, 

gdyż znacząco to może wpłynąć wartość oferty.  

Innym rozwiązaniem jest  podział usług serwisowych na eksploatacyjne oraz naprawcze.  

 Eksploatacyjne dotyczą wymiany papieru w automatach biletowych, usuwania 

drobnych usterek niewymagających wymiany części zamiennych ( zacięcia papieru, 

zacięcia spowodowane przez użytkowników, restart urządzenia) 

 Naprawczy wymiana modułów, konfiguracja urządzeń; przywracania systemu i 

aplikacji na urządzeniu oraz przeglądów okresowych urządzeń   

 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający zmienia treść Pkt. 3  SIWZ. - Opis przedmiotu zamówienia  i nadaje mu 

brzmienie: 

Ppkt. 6. Zapewnienie serwisu eksploatacyjnego i naprawczego w całym okresie trwania 

umowy oraz przeglądy okresowe urządzeń  

Ppkt. 7. Zamawiający dopuszcza aby w ramach serwisu eksploatacyjnego Usługodawca 

przeszkolił 6 osób z personelu Zamawiającego w zakresie: wymiany papieru w automatach 



biletowych, usuwania drobnych usterek niewymagających wymiany części zamiennych 

(zacięcia papieru, zacięcia spowodowane przez użytkowników, restart urządzenia). 

Zamawiający nie dopuszcza przeniesienie na siebie odpowiedzialności z tytułu serwisu 

naprawczego oraz przeglądów okresowych.  

Poprzez Usługi eksploatacyjne rozumie się:  wymiany papieru w automatach biletowych, 

usuwania drobnych usterek niewymagających wymiany części zamiennych ( zacięcia papieru, 

zacięcia spowodowane przez użytkowników, restart urządzenia). 

Poprzez usługi naprawcze rozumie się:  wymianę modułów (części zamiennych), konfiguracja 

urządzeń, przywracania systemu i aplikacji na urządzeniu, zabezpieczeniu danych oraz 

przeglądów okresowych urządzeń określonych przez producenta.  

 

Zamawiający zmienia również brzmienie Załącznika nr 5 – wzór umowy: 

§ 1. Pkt. 1 na: Przedmiotem Zamówienia  jest usługa dzierżawy polegająca na dostarczeniu, 

zainstalowaniu,  uruchomieniu, bieżącej obsłudze oraz pełniej obsłudze sprzedaży biletów, 28 

szt. (z możliwością zwiększenia ilości do 33 szt.) automatów biletowych w autobusach 

należących do Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. która jest Operatorem 

wykonującym usługę publicznego transportu zbiorowego na zlecenie Zarządu Transportu 

Miejskiego w Warszawie. Automaty biletowe mają służyć do sprzedaży biletów należących 

do ZTM w Warszawie. 

§ 1. Pkt. 2 ppkt. f) i g) na: 

f) Zapewnienie serwisu eksploatacyjnego i naprawczego w całym okresie trwania 

umowy oraz przeglądy okresowe urządzeń. 

g)  Zamawiający dopuszcza aby w ramach serwisu eksploatacyjnego Usługodawca 

przeszkolił 6 osób z personelu Zamawiającego w zakresie: wymiany papieru w automatach 

biletowych, usuwania drobnych usterek niewymagających wymiany części zamiennych 

(zacięcia papieru, zacięcia spowodowane przez użytkowników, restart urządzenia). 

Zamawiający nie dopuszcza przeniesienie na siebie odpowiedzialności z tytułu serwisu 

naprawczego oraz przeglądów okresowych.  

Poprzez Usługi eksploatacyjne rozumie się:  wymiany papieru w automatach biletowych, 

usuwanie drobnych usterek niewymagających wymiany części zamiennych ( zacięcia papieru, 

zacięcia spowodowane przez użytkowników, restart urządzenia). 

Poprzez usługi naprawcze rozumie się:  wymianę modułów (części zamiennych), konfiguracja 

urządzeń, przywracania systemu i aplikacji na urządzeniu, zabezpieczeniu danych oraz 

przeglądów okresowych urządzeń  terminach określonych przez producenta   

 

 

 

Pytanie nr 2. 

Tabela 1 dotycząca KAR - Nieprawidłowości przy zakupie biletów w pojeździe , w tym: Brak 

możliwości zakupu biletu w automacie Systemu Sprzedaży Biletów, z wyłączeniem sytuacji 

związanych z brakiem możliwości zakupu biletu wynikających z uszkodzenia automatu 

spowodowanego przez osoby trzecie pod warunkiem ich usunięcia przed wyjazdem pojazdu 

na linię w dniu następnym. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania udziału osób 

trzecich w uszkodzeniu automatu Systemu Sprzedaży Biletów 

Bardzo prosimy o wyjaśnienie powyższej kary. Z jednej strony mówimy o usłudze 

serwisowej, realizowanej prawdopodobnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, natomiast 

Państwo w części kar od razu za uszkodzenie chcą karać tylko Wykonawcę, nie ma żadnego 

reżimu czasowego na naprawę urządzenia dotyczącej zarówno części eksploatacyjnej jak i 

naprawdę.  Bardzo prosimy o wyjaśnienie powyższego punktu, ponadto w przypadku 

uszkodzenia urządzenia prowadzić jakiś reżim czasowy na naprawę biletomatu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego. 



Zarząd Transportu Miejskiego nie dopuszcza możliwości kursowania autobusem z 

uszkodzonym automatem biletowym. W przypadku awarii automatu pojazd będzie musiał 

zjechać na bazę. Kara została przepisana z katalogu kar ZTM dla KMŁ – ok. 500 zł za każdy 

kurs. Jeżeli awaria spowodowana będzie przez brak usługi serwisowej realizowanej przez 

Zamawiającego (np. brak papieru) to kara oczywiście nie będzie naliczana. 

 

 

Pytanie nr 3 

Załącznik numer 3. – „Opis funkcjonalny automatów biletowych” 

Pkt. 7 

a) wysokokontrastowy wyświetlacz (ekran dotykowy pojemnościowy) o jasności co najmniej 

300 cd/m², o przekątnej ekranu co najmniej 10”, automatycznie włączający przy słabym 

oświetleniu zewnętrznym podświetlenie dla zapewnienia wygodnego i bezproblemowego 

korzystania z automatu w każdym oświetleniu, 

Zapis o pojemnościowym ekranie dotykowym sugeruje jednego konkretnego wykonawcę. 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu lub uzupełnienie go o ekran dotykowy Infrared 

(podczerwień) 

 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający zmienia treść Pkt. 7 załącznika nr 3 do SIWZ  i nadaje mu brzmienie: 

a) wysokokontrastowy wyświetlacz (ekran dotykowy) o jasności co najmniej 300 cd/m², o 

przekątnej ekranu co najmniej 10”, automatycznie włączający przy słabym oświetleniu 

zewnętrznym podświetlenie dla zapewnienia wygodnego i bezproblemowego korzystania z 

automatu w każdym oświetleniu, 

 

Pytanie nr 4 

g) moduł archiwizowania danych przez okres co najmniej trzech miesięcy, na dwóch 

niezależnych dyskach fizycznych, 

Jak wyżej, sugerujemy wykreślenie zapisu o dwóch niezależnych dyskach fizycznych 

 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający zmienia treść Pkt. 7, 9 i 10 załącznika nr 3 do SIWZ  i nadaje mu brzmienie: 

Pkt. 7 lit. g: bezpieczne archiwizowanie przez okres co najmniej trzech miesięcy wszystkich 

danych rejestrowanych lokalnie przez każdy biletomat. 

Pkt. 9. Dane z funkcjonujących automatów zainstalowanych w pojazdach mają być 

przesyłane online do systemu centralnego Operatora i przechowywane tam w sposób 

gwarantujący zachowanie ich kompletności. Operator przekazywać będzie zbiorcze pliki 

zdarzeń o uzgodnionej strukturze i formie zawierające dane z dobowej sprzedaży i kodowania 

biletów ZTM oraz kodowania e-hologramów do centrum SPOzP maksymalnie do godziny 

3:00 następnego dnia. Struktura oraz zakres plików zdarzeń zostaną przekazane Operatorowi 

po podpisaniu umowy i klauzuli o zachowaniu tajemnicy z dostawcą urządzeń. 

Pkt. 10. Usługodawcapoprzez stronę www udostępni Zamawiającemu oraz na żądanie 

również dla ZTM, oprogramowanie, wraz instrukcją obsługi, pozwalające w czasie 

rzeczywistym na nadzór nad pracą automatów, a w szczególności m.in. na:  

a) podgląd stanu urządzeń we wszystkich pojazdach,  

b) podgląd i raportowanie rejestrowanych zdarzeń i alarmów,  

c) podgląd i raportowanie wszystkich transakcji sprzedaży i operacji kodowania e-

hologramów dokonanych w urządzeniach. 

Dostęp do kompletnych danych zarejestrowanych przez biletomaty w całym okresie trwania 

umowy, zgromadzonych w systemie centralnym, będzie zapewniony przynajmniej do 1 roku 

po zakończeniu umowy. 

 



 

Pytanie nr 5 

Pkt.28  

Automat może pozostawać wyłączony na czas postoju na przystanku krańcowym, jeżeli układ 

elektryczny pojazdu nie jest w stanie zapewnić funkcjonowania automatu – automat powinien 

włączyć się ponownie na minutę przed czasem odjazdu 

Urządzenie potrzebuje około 2-3 minut do uzyskania pełnej funkcjonalności, natomiast czas 

potrzebny do uruchomienia jest bezpośrednio uzależniony od czasu uruchomienia pojazdu 

przez kierowcę. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu „automat powinien włączyć się ponownie 

na minutę przed czasem odjazdu” 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający zmienia treść pkt. 28 załącznika nr 3 do SIWZ i nadaje mu brzmienie: Automat 

może pozostawać wyłączony na czas postoju na przystanku krańcowym, jeżeli układ 

elektryczny pojazdu nie jest w stanie zapewnić funkcjonowania automatu. 

 

 

Pytanie nr 6 

Pytanie nr 1 do treści załącznika nr 3 do SIWZ Opis funkcjonalny automatów biletowych pkt 

18 „Automat zainstalowany na specjalnym stelażu zamocowanym do konstrukcji nadwozia w 

sposób bezpieczny dla pasażerów oraz zapewniający wymaganą sztywność i trwałość oraz 

bezpieczne zamontowanie urządzenia”. 

Czy Zamawiający zapewni we wszystkich pojazdach przygotowanie konstrukcji pod montaż 

automatów biletowych? Jeżeli konstrukcję w pojazdach ma zapewnić Wykonawca, czy 

konstrukcje będą stanowić dodatkowy przedmiot dostawy i powiększyć koszt dzierżawy? 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający w treści SIWZ określa że Przedmiotem Zamówienia  jest usługa dzierżawy 

polegająca na dostarczeniu, zainstalowaniu,  uruchomieniu i bieżącej 28 szt. automatów 

biletowych. Rozumie sie przez to że w ramach umowy Wykonawca wykona również 

przygotowanie konstrukcji (stelaży) pod montaż automatów biletowych 

 

 

Pytanie nr 7. 

Pytanie nr 2 do wstępu do SIWZ:  „SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego, o wartości przekraczającej 30 000 euro a 

nieprzekraczającej równowartości 418 000 euro/ 5 225 000 euro”. Czy nie nastąpiła oczywista 

pomyłka pisarska i wskazana kwota w wysokości „5 225 000 EURO” nie powinna być 

wyrażona w PLN? 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Kwoty podane we wstępie stanowią tylko rodzaj procedury wewnetrznej, jakie Zamawiający 

zastosował w określeniu typu Zamówienia. Kwoty te nie określają kwoty jakie Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na wykonanie Zamówienia 

 

 

Pytanie nr 8. 

Pytanie nr 3 do treści SIWZ pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazał w 

treści niniejszego pkt, iż opcja obejmuje 35 szt. automatów, a w treści załącznika nr 5 do 

SIWZ, treść Umowy w § 1 pkt 1 jest mowa zwiększeniu opcji do 33 szt. automatów, która z 

wymienionych w opcji ilości automatów jest prawidłowa?  

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający wyjaśnia że nastąpiła omyłka pisarska i prawidłowa ilość to 33 szt. automatów 

biletowych. 

 



Pytanie nr 9. 

Pytanie nr 4 do treści załącznika nr 2 do SIWZ (tabela przedmiot zamówienia), czy treść 

umieszczona w kolumnie drugiej tabeli „Usługa dostawy i obsługi sprzedaży biletów w 

automatach biletowych na zlecenie ZTM Warszawa” może zostać zmieniona ze względu na 

realizację przez Wykonawcę usługi na rzecz innego podmiotu zewnętrznego, świadczącego 

usługę dostawy i obsługi sprzedaży biletów, zgodnych z wymaganiami stawianymi przez 

ZTM oraz opisaną w treści SIWZ?  

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający ma na myśli czy oferowane automaty 

biletowe są zamontowane w autobusach wykonujących usługę publicznego transportu 

zbiorowego na liniach których organizatorem jest ZTM Warszawa. Zamawiający dopuszcza 

możliwość że inny podmiot wykonuje obsługę sprzedaży i rozliczania biletów.    

 

Pytanie nr 10. 

Dot. projekt umowy 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

2. Zakres usługi dzierżawy obejmuje m.in. następujące elementy: 

Ponieważ Zamawiający pozostawił niedomknięty katalog zakresu usług poprzez zapis 

"m.in.", pytamy - czy jeszcze jakieś dodatkowe elementy wchodzą w zakres świadczenia 

usług przez Wykonawcę (a jeżeli tak, to jakie), czy przeciwnie - katalog zakresu usług 

określonych pod lit. a-g można uznać za kompletny/zamknięty? 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Jako przedmiot umowy należy rozumieć całość § 1.  

 

Pytanie nr 11. 

Dot. projekt umowy 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

2. Zakres usługi dzierżawy obejmuje m.in. następujące elementy: 

c) Uruchomienie sprzedaży przez zainstalowane urządzenia, 

Celem wykluczenia błędnej interpretacji zapisu § 1 ust. 2 lit. c, pytamy - sformułowanie 

"Uruchomienie sprzedaży przez zainstalowane urządzenia" dotyczy skuteczne przygotowanie 

automatu i jego rozruch celem dokonywania sprzedaży biletów przez podmiot inny niż 

Wykonawca, czy Wykonawca ma uruchomić sprzedaż biletów ZTM na własny rachunek, 

obsługę instytucji finansowych, bankową i księgową oraz późniejszy rozrachunek z ZTM? 

 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość podwykonawstwa w zakresie określonym w/w pytaniu.  

 

Pytanie nr 12. 

Dot. projekt umowy 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

5. Do podstawowych obowiązków Usługodawcy należy również : 

e) dokonywanie zmian interfejsu automatów na wniosek ZTM, 

Celem wykluczenia błędnej interpretacji zapisu § 1 ust. 5 lit. e, pytamy - czy sformułowanie 

"dokonywanie zmian interfejsu automatów na wniosek ZTM"  obejmuje też zmianę 

komponentu sprzętowego interfejsu automatu tj. wyświetlacza?   

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający zmienia treść § 1 ust. 5 lit. e, załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy  i nadaje 

mu brzmienie: 

Usługodawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt zmian interfejsu automatu na 

wniosek ZTM  w ciągu 5 dni roboczych dla zmian w zakresie modyfikacji treści 



komunikatów interfejsu oraz 30 dni w zakresie modyfikacji polegających na dodaniu/zmianie 

funkcjonalności automatu biletowego. 

 

Pytanie nr 13. 

Dot. projekt umowy 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

5. Do podstawowych obowiązków Usługodawcy należy również : 

j) zapewnienie ZTM dostępu ON-LINE do systemu sprzedaży biletów przez automaty w celu 

bieżącej weryfikacji liczby funkcjonujących urządzeń i ich sprawności oraz podglądu 

sprzedaży wraz z możliwością generowania raportów, 

Celem wykluczenia błędnej interpretacji zapisu § 1 ust. 5 lit. j, pytamy - sformułowanie 

"zapewnienie ZTM dostępu ON-LINE do systemu sprzedaży biletów przez automaty"  NIE 

oznacza, że Wykonawca ma zapewnić dostęp on-line do całego lub części systemu sprzedaży 

biletów (większej niż pojedynczy automat) jako z osiągnięciem takiego dostępu z poziomu 

poszczególnego automatu? 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Odpowiedź zawiera się w odpowiedzi na pytanie nr 4 

 

Pytanie nr 14. 

Dot. projekt umowy 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

5. Do podstawowych obowiązków Usługodawcy należy również : 

k) zapewnienie ZTM możliwości bezpośredniego pobrania danych o sprzedaży biletów z 

każdego automatu. Pobranie danych z automatów odbędzie się przy udziale pracownika 

Wykonawcy, 

Celem wykluczenia błędnej interpretacji zapisu § 1 ust. 5 lit. k, pytamy - sformułowanie " 

możliwości bezpośredniego pobrania danych o sprzedaży biletów z każdego automatu" 

dotyczy zdalnego pobrania danych z każdego automatu czy bezpośredniego pobrania danych 

z każdego automatu (przez np. podłączenie komputera lub nośnika bezpośrednio do 

automatu)? 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Dane z funkcjonujących automatów zainstalowanych w pojazdach mają być przesyłane online 

do systemu centralnego Operatora i przechowywane tam w sposób gwarantujący zachowanie 

ich kompletności. Powinna być też możliwość awaryjnego bezpośredniego pobrania danych z 

każdego automatu np. poprzez podłączenie komputera lub nośnika bezpośrednio do automatu 

 

Pytanie nr 15. 

Dot. projekt umowy 

§ 2. TERMINY WYKONYWANIA UMOWY 

3. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy przez każdą ze Stron przy zachowaniu 

4 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Od którego momentu obowiązywania umowy (po upływie jakiego czasu jej obowiązywania) 

Stronom będzie przysługiwać "prawo wypowiedzenia umowy przez każdą ze Stron przy 

zachowaniu 4 miesięcznego okresu wypowiedzenia" ? Czy w przypadku wcześniejszego 

wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego przewiduje on rekompensatę Wykonawcy  

niezwróconych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w celu umożliwienia realizacji 

przedmiotu umowy? 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający zmienia treść § 2 ust. 3, załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy  i nadaje mu 

brzmienie: 

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy przez każdą ze Stron przy zachowaniu 4 

miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 



Pytanie nr 16. 

Dot. projekt umowy 

§ 5. WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie netto Usługodawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy wynosi: 

a) część stała (opłata ryczałtowa): ......... zł miesięcznie za każdy obsługiwany Automat 

Jak będzie naliczane wynagrodzenie w przypadku wyłączenia pojazdu z eksploatacji - np. w 

celu dokonywania napraw lub całkowitego wyłączenia z taboru Zamawiającego i braku 

nowego pojazdu do którego automat byłby przeniesiony? 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Opłata stała ma być pobierana za każdy obsługiwany automat miesięcznie niezależnie od 

ilości sprzedanych biletów czy postoju pojazdu. 

 

Pytanie nr 17. 

Dot. projekt umowy 

Jaki zakres własnej odpowiedzialności za automaty przewiduje Zamawiający (spowodowane 

przez Zamawiającego, lub osoby działające w jego imieniu, zniszczenia lub uszkodzenia 

automatów, a także będące skutkiem kolizji komunikacyjnych, żywiołów, niezawinionych 

działań osób trzecich)?  

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający nie przewiduje  własnej odpowiedzialności za szkody. Usługodawca w ramach 

umowy dzierżawy musi ubezpieczyć urządzenia.  

 

Pytanie nr 18. 

Dot. projekt umowy 

Czy Zamawiający przewiduje zamieszczenie w umowie lub innym dokumencie będącym w 

posiadaniu obydwu Stron wartość pojedynczego dzierżawionego automatu i sumy wartości 

wszystkich dzierżawionych automatów?. 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający przewidział jako załącznik do umowy wykaz automatów biletowych. W 

wykazie wpisane mają być nr urządzeń oraz ich wartość.  

 

Pytanie nr 19. 

Dot. treści SIWZ, Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 5 oraz treści Umowy § 1 ust. 

2 lit d. Wykonawca nie może ubezpieczyć i ponosić pełnej odpowiedzialności za kradzież 

urządzenia lub wandalizm np. w przypadkach kiedy pojazd będzie wyłączony z ruchu, nie 

będzie wykonywał zadań przewozowych, zostanie odstawiony na serwis techniczny, ulegnie 

wypadkowi i zniszczeniu, na pokładzie pojazdu wybuchnie pożar  spłonie itp. zdarzeń 

powstałych niezależenie od Wykonawcy, za które Wykonawca nie może ponosić 

odpowiedzialności. 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający nie przewiduje  własnej odpowiedzialności za szkody. Usługodawca w ramach 

umowy dzierżawy musi ubezpieczyć urządzenia. Jedynym wyjątkiem jest udowodnione 

działanie umyślne Zamawiającego polegające na kradzieży lub dewastacji automatów 

biletowych.  

 

 

 

Pytanie nr 20. 

11. Dot. Załącznika nr 3 Opis funkcjonalny automatów biletowych, Wykonawca wnosi o 

usunięcie lub zmianę zapisów pkt 25: „Automat musi posiadać wszystkie certyfikaty i 

zatwierdzenia wymagane przez polskie prawo (Certyfikat CE, ISO 9001:2000, ISO 14001, 

certyfikaty wystawione przez producentów dla poszczególnych elementów automatu). 



Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć wymienionych certyfikatów, od wszystkich 

dostawców, którzy dostarczają podzespoły z których zbudowany jest automat biletowy, 

chociażby ze względu na zbyt krótki czas ogłoszonego postępowania. Pytanie czy nie 

wystarczą takie dokumenty jak np. Homologacja PIMOT? 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatów lub/i homologacji wystawionych na 

całość oferowanego urządzenia.  

 

 

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert na dzień 08 stycznia 2018 

do godz.12:00 

 

 

Z poważaniem 

Dyr ds. technicznych i przewozów 

Piotr Nowicki 


