
 

„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  
tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 

 
 

 
  Kiełpin, dnia 27. 12. 2017r. 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

dla zamówienia publicznego, o wartości przekraczającej 30 000 euro a nieprzekraczającej 
równowartości 418 000 euro/ 5 225 000 euro. 

 
Nazwa postępowania:  
Dostawa automatów biletowych wraz z montażem oraz usługą sprzedaży 
biletów.  

 
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego; Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.  

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248, NIP 118-07-46-143, REGON 01227136200000, 
Tel. 227513379, 227512175, fax. 227513379  w 25 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
a. Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego. 
b. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (podstawa prawna art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).  

c. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia. 
d. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem Zamówienia  jest usługa dzierżawy polegająca na dostarczeniu, zainstalowaniu,  
uruchomieniu i bieżącej obsłudze, 28 szt. (z możliwością zwiększenia ilości do 35 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.  
Zakres usługi dzierżawy obejmuje m.in. następujące elementy: 

1. Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie automatów biletowych w pojazdach; 
2. Udostępnienie niezbędnego oprogramowania zgodnie w wymaganiami ZTM 
3. Uruchomienie sprzedaży przez zainstalowane urządzenia,  
4. Usługa dzierżawy obejmuje: ubezpieczenie, koszt transmisji danych za pomocą kart GSM, 

papier biletowy  
5. Raportowanie i rozliczanie się z ZTM; 
6. Zapewnienie serwisu eksploatacyjnego w całym okresie trwania umowy oraz przeglądy 

okresowe urządzeń. 
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 urządzeń. 

8. Opis funkcjonalny automatów biletowych został zawarty w załączniku nr 3 – Wymagania 
automatów biletowych. 

9. Opis warunków i zasad sprzedaży biletów pojazdach został zawarty w załączniku nr 4. 
10. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy w zakresie ilości automatów 

biletowych oraz korekty stawki w oparciu o wskaźnik inflacji.  
 

 
4. Termin wykonania zamówienia i sposób zapłaty  

a) Termin dostarczenia i uruchomienia automatów biletowych do dnia 31 marca 2018 roku. 
b) Obowiązywanie umowy dzierżawy przez okres 93 miesięcy począwszy od dnia 01 
kwietnia 2018. 
c) Płatność dokonywane  będą miesięcznie przelewem na podstawie prawidłowo 

wystawionej i dostarczonej faktury VAT.  
d) Na wynagrodzenie składa się: 
 część stała za każdy obsługiwany Automat oraz 
 część zmienna która wynosić będzie 1% od wartości brutto sprzedanych przez 

Automaty biletów (rozliczane w cyklach miesięcznych). 
 
5. Kryteria oceny oferty: 

a) Cena oferty - 100% (waga kryterium)  
 
 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 
a) Posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez udokumentowanie  co najmniej 1 dostawy i 

montażu co najmniej 28 automatów biletowych do autobusów komunikacji miejskiej 
wykonujących przewozy na zlecenie ZTM Warszawa. 

 
 

7. Sposób przygotowywania oferty oraz osoby do kontaktu: 
a) Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze 

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszej SIWZ. 
b) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

udzielenie zamówienia, do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale 
lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnictwo do 
podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika 
z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. 

c) Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. 
d) Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę 

(adres) wykonawcy.  
e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
f) Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

Piotr Nowicki, Tel. 22-751-33-79 wew.26 mail: techniczny@kmlomianki.info  
Bogdan Marcińczyk, Tel 22-751-33-79 wew.20 mail: 
bogdan.marcinczyk@kmlomianki.info  
 
 
 
 



 

8. Miejsce i termin złożenia oferty: 
 

a) Ofertę należy złożyć do dnia 05 stycznia 2018.r. do godziny  10:00 w siedzibie 

Zamawiającego lub wysłać na na adres: Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. Kiełpin 

ul Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. 

b) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie 

zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może 

złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

9. Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – wzór oferty 
Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług 
Załącznik nr 3 - Opis funkcjonalny automatów biletowych 
Załącznik nr 4 - Warunki i zasady sprzedaży biletów w pojazdach  
Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
 
 

……………….………………. 
Data i podpis Prezesa 

lub osoby upoważnionej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz oferty  
 

.................................................. 
(pieczęć firmowa) 
 

Pełna nazwa Wykonawcy:  
 
 .......................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy: 
 
............................................................................................................................ 
 
Forma organizacyjno prawna: ...................................................................................... 
 
NIP:  .......................................................; REGON:......................................... 
 
 
Nr telefonu  .........................................;  e-mail …..................................................... 

                 
 

Składając ofertę w postępowaniu na:  
 
Dostawa automatów biletowych wraz z montażem oraz usługą sprzedaży 
biletów. 
Za kwotę netto:  

Cena dzierżawy za 1 automat ……..…zł.  x 28 szt. x 93 miesiące. = ………………………. 

Kwota brutto: ………………………………( słownie ……………………………………) 

1. OŚWIADCZAMY, że zadeklarowana cena zawiera wszystkie koszty składające się 
na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ – tj. 14 dni od 
daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

4. OŚWIADCZAMY, że wzór umowy  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 
 

………………………………………………………… 
 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 
         
 
          
 



 

          Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
 
.................................................. 

(pieczęć firmowa) 
 

WYKAZ WYKONANYCH  W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT USŁUG  

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym na   
 

Dostawa automatów biletowych wraz z montażem oraz usługą sprzedaży 
biletów. 
 

oświadczam, że wykonaliśmy nw. usługi: 
  

 
Lp. Przedmiot zamówienia  Data rozpoczęcia Podmiot na rzecz, którego usługa 

została wykonana 

1.  Usługa dostawy i obsługi 
sprzedaży biletów w 

automatach biletowych 
na zlecenie ZTM 

Warszawa 

  

 

 
W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające że usługi zostały wykonane należycie. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. 
 
........................., dnia ............. 

             

        …………………………………….. 

(podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 3  
Opis funkcjonalny automatów biletowych 

 
1. Minimalna funkcjonalność automatu – urządzenie umożliwia: 

a) sprzedaż biletów tzw. papierowych (pojazdowych),  
b) sprzedaż i kodowanie biletów na kartach zbliżeniowych w standardzie MIFARE® Classic 

1k, MIFARE® DesFire EV2 lub innych nośnikach i urządzeniach emulujących ten 
standard, 

c) kodowanie na kartach zbliżeniowych biletów zakupionych w sieci Internet, 
d) obsługę znaczników uprawnień (tzw. e-hologramów) kodowanych na kartach 

zbliżeniowych, 
e) płatność za zakupy za pomocą kart płatniczych, 

2. Minimalna funkcjonalność automatu w zakresie sprzedaży biletów tzw. papierowych: 
a) automat musi drukować określone przez Zamawiającego rodzaje biletów (co najmniej 

bilety jednorazowe przesiadkowe i bilety czasowe) z zastrzeżeniem, że wszystkie rodzaje 
biletów będą drukowane na papierze z jednakową szatą graficzną podawanym z rolki, 

b) bilety drukowane są bezpośrednio z rolki o szerokości 80 mm i zawierającej hologram wg 
wzoru przygotowanego przez ZTM, 

c) na bilecie nadrukowane są m.in. następujące informacje: nr biletu (nadawany kolejno), 
nazwa biletu, cena biletu, data i czas zakupu, termin ważności, kod QR, 

d) drukowany na bilecie kod QR będzie zawierał zaszyfrowane dane w zakresie 
zdefiniowanym przez ZTM, 

e) zakres oraz szczegółowe dane, które są wymagane na bilecie w oparciu o wytyczne ZTM. 
3. Minimalna funkcjonalność kodowania przez automat biletów na kartach zbliżeniowych: 

a) automat musi kodować na kartach zbliżeniowych określone przez ZTM rodzaje biletów 
krótko- lub długookresowych, 

b) urządzenie koduje na kartach zbliżeniowych używanych w lokalnym transporcie 
zbiorowym organizowanym przez ZTM, 

c) urządzenie ma umożliwiać kodowanie biletów na kartach zbliżeniowych po dokonaniu 
płatności przez pasażera w urządzeniu lub zakupionych uprzednio w przez sieć Internet; 

4. Wymagania dla obsługi kart zbliżeniowych MIFARE® Classic 1k: 
a) umożliwia wzajemne uwierzytelnianie z czytnikiem systemu działającym zgodnie z normą 

ISO/IEC 9798-2, 
b) komunikacja między kartą i czytnikiem, odbywa się drogą radiową; jest szyfrowana 

szyfratorem strumieniowym, przy czym klucz szyfrujący jest ustalany na podstawie 
generowanej w karcie liczby losowej, numeru seryjnego karty i 48-bitowych kluczy 
zainstalowanych w czytniku i na karcie,, 

c) dostęp do każdego z 16 sektorów jest zabezpieczony za pomocą kluczy (dla każdego 
sektora oddzielna para 48-bitowych kluczy); w celu detekcji błędów w komunikacji z 
czytnikiem (dla zapewnienia kontroli integralności danych) karta posiada 
zaimplementowane mechanizmy kontroli parzystości przesyłanych bajtów i integralności 
przesyłanych danych (CRC_A, określane także CRC16) zgodne z normą ISO/IEC 14443-3 
dla kart typu A, 

d) komunikacja między kartą a czytnikiem odbywa się drogą radiową – częstotliwość nośna: 
13,56 MHz, 

e) interfejs bezstykowy spełnia warunki określone w normie ISO/IEC 14443 dla kart typu A, 
f) szybkość komunikacji: 106 kBits/s (Kbaud), 



 

g) protokół komunikacyjny: half duplex, 
h) zasięg operacyjny: minimum 20 mm od zewnętrznej powierzchni czytnika, 
i) pamięć – technologia: CMOS EEPROM, pojemność: 8kBit (1kBajt) (16 sektorów po 512 

bitów), podzielona na 16 niezależnych sektorów po 4 bloki każdy, 
j) zasilanie – karta zasilana jest indukcyjnie przez czytnik. Karta nie posiada własnego źródła 

zasilania, 
k) karty zbliżeniowe są zgodne z normą ISO/IEC 14443 dla kart typu A, spełniają warunki 

certyfikatu MIFARE® i są wykonane na bazie układu scalonego MF1 IC S50 lub układu 
równoważnego; 

5. Szczegółowe informacje dotyczące struktury pamięci karty oraz informacji na niej zapisywanych 
zostaną przekazane po podpisaniu umowy i klauzuli o zachowaniu tajemnicy z dostawcą 
urządzeń (usługodawcą). 

6. Moduł płatności kartami płatniczymi – urządzenie akceptuje transakcje dokonywane:  
a) kartami płatniczymi zabezpieczonymi kodem PIN z paskiem magnetycznym, 
b) kartami procesorowymi, 
c) kartami w technologii zbliżeniowej – zgodnymi z wymogami „EMV”, organizacji:  

 VISA,  
 MasterCard, 
 Maestro 

lub innymi kartami z zachowaniem tych samych zasad obsługi i rozliczeń jakie dotyczą ww. 
kart płatniczych. 

7. Minimalne wymagania techniczne dla automatu biletowego: 
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, 

b) menu interfejsu obsługowego w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, 
c) menu interfejsu w oparciu o wytyczne Zamawiającego, 
d) podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego wykorzystywany do oznaczania daty 

i czasu (godzina, minuty, sekundy) zakupu biletu oraz innych rejestrowanych zdarzeń(w 
przypadku pracy autonomicznej odchyłka dobowa zegara nie może przekraczać 5 sekund); 
wskazanie zegara jest automatycznie aktualizowane w czasie łączności z systemem 
centralnym Operatora, 

e) data i czas (godzina, minuty i sekundy) eksponowane na ekranie, 
f) moduł transmisji danych, 
g) moduł archiwizowania danych przez okres co najmniej trzech miesięcy, na dwóch 

niezależnych dyskach fizycznych, 
h) wbudowany system diagnostyczny, który w razie pojawienia się ewentualnej awarii 

informuje o niej za pomocą sygnalizacji świetlnej i komunikatów na wyświetlaczu oraz 
rejestruje w pamięci kody błędów, 

i) obowiązkowe drukowanie potwierdzenia kodowania biletów na karcie zbliżeniowej, 
j) drukowanie potwierdzenia płatności wg decyzji pasażera,  
k) blokowanie możliwości sprzedaży biletów oraz informowanie o braku możliwości 

sprzedaży biletów, jeśli rolka z papierem do wydruków skończy się lub nie będzie 
założona. 



 

8. Urządzenie muszą być konfigurowane z wykorzystaniem m.in. plików konfiguracyjnych 
tworzonych w centrum SPOzP (System Pobierania Opłat za Przejazdy) znajdującym się w 
ZTM. Struktura oraz zakres plików konfiguracyjnych zostaną przekazane Operatorowi po 
podpisaniu umowy i klauzuli o zachowaniu tajemnicy z dostawcą urządzeń. 

9. Dane z funkcjonujących automatów zainstalowanych w pojazdach mają być przesyłane online 
do systemu centralnego Operatora. 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. 

10. Usługodawca poprzez stronę www udostępni Zamawiającemu 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. 
11. Integracja automatu biletowego ze sprzedażą internetową biletów ZTM w taki sposób, że bilet 

zakupiony w ZTM przez Internet będzie mógł zostać zakodowany przez pasażera w automacie. 
12. Dane transmitowane z urządzenia do komputera zewnętrznego muszą zawierać szczegółowy 

rejestr aktywności urządzenia (dziennik zdarzeń) oraz parametry identyfikacyjne (nr sieci, nr 
punktu). Parametry identyfikacyjne urządzenia i dziennik zdarzeń muszą być przechowywane 
w pamięci nieulotnej urządzenia. Dane zapisane w rejestrze aktywności mogą być sukcesywnie 
usuwane z pamięci urządzenia po udanej transmisji do komputera. 

13. Tworzony przez urządzenie dziennik zdarzeń musi zawierać jednoznaczne rozpoznanie 
każdego zdarzenia oraz jego precyzyjne zorientowanie w czasie.  

14. Urządzenie wyposażone będzie w czytnik kart SAM, na których przechowywane są aplikacje 
służące m.in. do prawidłowego kodowania kart WKM. Wszelkie informacje o tych aplikacjach 
zostaną przekazane Operatorowi po podpisaniu umowy i klauzuli o zachowaniu tajemnicy z 
dostawcą urządzeń. Karty SAM wymagane do prawidłowego kodowania WKM dostarczone 
będą razem z automatami przez dostawcę. Dokładna specyfikacja kart SAM zostanie 
przekazana dostawcy po podpisaniu umowy o poufności. 

15. System zbierania danych w ZTM zawiera centralny, dedykowany do tego celu serwer, 
zlokalizowany w siedzibie ZTM. 

16. Obsługa automatów musi być realizowana za pośrednictwem sieci komputerowej z 
wykorzystaniem transmisji danych w sieci GSM i alternatywnie, w sytuacjach awaryjnych, za 
pomocą urządzeń/terminali przenośnych.  

17. Dane z automatów biletowych, łączących się automatycznie na bieżąco z systemem centralnym 
Operatora, przesyłane są do serwera centralnego. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w czasie 
połączenia przesyłane są do automatów pliki konfiguracyjne.  

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.  

19. Szczegóły dotyczące wykonania stelaża i sposobu montażu urządzenia oraz dotyczące 
lokalizacji, wyglądu oraz interfejsu obsługowego automatu podlegają uzgodnieniom i 
akceptacji przez Zamawiającego. 

20. Obudowa automatu: 



 

a) wandaloodporna - odporna na uszkodzenia oraz korozję, 
b) wszelkie szczeliny nawiewu powietrza muszą posiadać wymienne filtry zabezpieczające 

przed dostawaniem się kurzu do wnętrza, 
c) maksymalne wymiary zewnętrzne obudowy: wysokość 830 mm, szerokość 410 mm, 

głębokość 260 mm, 
d) w kolorze żółtym RAL 1004 (wg klasyfikacji RAL Classic); dopuszcza się elementy 

obudowy w kolorze czerwonym RAL 3003 (wg klasyfikacji RAL Classic).  
e) z naniesionymi piktogramami i opisami wg założeń przedstawionych w Załączniku nr 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.„Księga identyfikacji wizualnej pojazdów 
obsługujących linie organizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego”. 

21. Zasilanie automatu: 
a) podstawowy tryb pracy automatu do sprzedaży biletów w pojazdach to praca 

autonomiczna w oparciu o zasilanie z  pojazdu  24V ± 30%, 
b) zasilanie awaryjne baterią akumulatorów umożliwiające, w przypadku wystąpienia braku 

zasilania z pojazdu, zakończenie aktualnej transakcji, 
c) automat wyposażony w optymalny (prawidłowy dla charakterystyki zastosowanego 

rodzaju akumulatorów) układ ładowania akumulatorów w oparciu o zasilanie zewnętrzne. 
22. Automat musi funkcjonować prawidłowo w szerokim zakresie temperatur: od -10˚C do 

+50˚C, pomimo że miejscem jego montażu będzie pojazd. Musi być wyposażony w układ 
kontroli temperatury i dogrzewania automatu. 

23. Lokalizacja automatu – w przestrzeni pasażerskiej w pobliżu drugich drzwi, zalecane 
usytuowanie naprzeciwko II drzwi, przed ścianą boczną.  

24. Usługodawca automatów zobowiązany będzie złożyć stosowne pisemne oświadczenie o 
zachowaniu informacji niejawnych w  tajemnicy. 

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). 

26. Przed instalacją automatów w pojazdach Usługodawca musi uzyskać akceptację od 
Zamawiającego m.in. po przeprowadzeniu przez ZTM niezbędnych testów funkcjonalno-
technicznych dostarczanych urządzeń wraz z systemem nimi zarządzającym i raportującym. 

27. Monitor automatu biletowego może stanowić nośnik reklam w formie wygaszacza ekranu:  
a) uruchamianego najwcześniej po 30 sekundach bezczynności, 
b) nie ograniczającego dostępności do podstawowej funkcjonalności biletomatu – 

każdorazowo musi być prezentowany wyraźny komunikat dotyczący możliwości zakupu 
biletu i przerwania emisji reklamy, 

c) bez możliwości uruchamiania podczas procesu zakupu biletu przez pasażera. 
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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 4 
 
 

Warunki i zasady sprzedaży biletów w pojazdach 
 

1. Sprzedaż biletów w automatach biletowych 

1.1. Automat biletowy przeznaczony do zastosowania w pojazdach komunikacji miejskiej, musi 
drukować określone przez ZTM rodzaje biletów z zastrzeżeniem, że wszystkie rodzaje 
biletów będą drukowane na papierze z jednakową szatą graficzną, według wzoru 
określonego przez ZTM, podawanym z rolki oraz kodować na kartach zbliżeniowych (w 
tym na kartach  w standardzie MIFARE® Classic 1k, MIFARE® DesFire EV2 lub innych 
nośnikach lub urządzeniach emulujących ten standard) określone przez Zleceniodawcę 
rodzaje biletów. 

1.2. Obsługa serwisowa automatów, obsługa informatyczna, obsługa transakcji sprzedaży,  jest 
po stronie Usługodawcy.  

1.3. Dopuszcza się umieszczanie na rewersie papieru termicznego przez Spółkę lub inny 
podmiot współpracujący ze Spółką, nadruku o treściach reklamowych. Każdorazowo 
projekt nadruku reklamy musi uzyskać akceptację ZTM. 

1.4. Usługodawca  zobowiązany jest do wdrażania zmian wynikających ze zmiany Taryfy 
przewozowej  w ciągu 14 dni od dostarczenia ich przez ZTM. 

1.5. Usługodawca zobowiązany jest do dokonania 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. 
 

2. Zasady rozliczeń biletów sprzedanych w automatach 
2.1. Usługodawca będzie przekazywać raporty ze sprzedaży biletów (wg typów i kontraktów) 

obejmujące 10 kolejnych dni. Ostatni raport wynikający z 10-dniowego rozliczenia 
sporządzony zostanie niezależnie od liczby dni pozostałych do końca miesiąca, tak, aby 
możliwe było sporządzenie zbiorczego raportu finansowego obejmującego pełen miesiąc 
kalendarzowy. Raporty przekazywane będą następnego dnia roboczego po zakończeniu 10-
dniowego okresu rozliczeniowego na wskazany przez ZTM adres e-mail, który zostanie 
przekazany odrębnym pismem.  

2.2. Wszystkie środki pieniężne uzyskane tytułem sprzedaży biletów w automatach, 
Usługodawca będzie przekazywać na wskazany przez ZTM rachunek bankowy, który 
zostanie przekazany odrębnym pismem. Środki wynikające z raportu ze sprzedaży biletów 
będą przekazywane najpóźniej w następnym dniu po dostarczeniu raportu, o którym mowa 
w ust. 2.1. Usługodawca nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży biletów w 
automatach, ustanowi ZTM pełnomocnikiem do rachunku Usługodawcy, na który będą 
wpływały środki pieniężne z tytułu zakupu biletów.   

2.3. W terminie do 7-ego dnia każdego miesiąca, Usługodawca przekazywać będzie raport 
końcowy podsumowujący sprzedaż w poprzednim miesiącu, stanowiący podstawę 
wystawienia faktury. Faktura będzie wystawiana na kwotę odpowiadającą wartości biletów 
wykazanych w tym raporcie, pomniejszoną o kwotę upustu w wysokości 1% wartości brutto 
sprzedanych biletów. 

2.4. Ewentualne raporty korygujące Usługodawca zobowiązany będzie sporządzić i przekazać w 
terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca.  



 

2.5. Zapłatę za fakturę lub fakturę korygującą wystawioną przez ZTM stanowić będzie kwota 
wpływów, o których mowa w ust. 2.2, przekazana przez Usługodawcę, na wskazany przez 
ZTM rachunek bankowy, który zostanie przekazany w odrębnym piśmie, pomniejszona 
o upust należny Spółce, o którym mowa w ust. 2.3. Upust ten zostanie wypłacony Spółce 
w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Zleceniodawcę na rachunek bankowy 
Spółki. Spółka zobowiązana jest przekazać numer rachunku bankowego najpóźniej 14 dni 
przed rozpoczęciem świadczenia usług. 

2.6. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem automatu w tym m.in. brak 
wydania / zakodowania biletu, po mimo uiszczenia stosownej opłaty rozpatrywane będą 
przez Usługodawcę. 

2.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 2.6, Usługodawca 
na podstawie raportu transakcji wycofanych, ma prawo pomniejszyć wpłatę za sprzedaż 
biletów, o której mowa w ust. 2.2. 

2.8. Usługodawca zobligowany jest do wystawienia, na wniosek pasażera, faktury za bilety 
sprzedawane w automatach zainstalowanych w swoich pojazdach.  

2.9. Pasażer dokonujący zakupu biletu w automacie biletowym będzie miał możliwość 
otrzymania potwierdzenia dokonania płatności kartą. 

2.10. W przypadku kodowania biletu na karcie zbliżeniowej automat biletowy automatycznie 
wyda potwierdzenie: 
a) prawidłowego zakodowania biletu na karcie 
b) błędnego / nieudanego zakodowania biletu na karcie. 

2.11. Usługodawca za bilety kodowane na Warszawskich Kartach Miejskich w automatach 
biletowych zainstalowanych w pojazdach Spółki, a zakupionych przez Internet, nie 
otrzymuje wynagrodzenia od ZTM. 
 

3. Bilety sprzedawane w pojazdach obsługiwanych przez Spółkę w automatach 
biletowych: 

Pojazdowe: 
bilet jednorazowy przesiadkowy normalny strefa 1 4,40 
bilet jednorazowy przesiadkowy ulgowy strefa 1 2,20 
bilet jednorazowy przesiadkowy normalny strefa 1+2 7,00 
bilet jednorazowy przesiadkowy ulgowy strefa 1+2 3,50 
bilet 20-minutowy normalny strefa 1+2 3,40 
bilet 20-minutowy ulgowy strefa 1+2 1,70 
 
Długookresowe: 
30 dniowy imienny normalny strefa 2 112,00 
90 dniowy imienny normalny strefa 2 282,00 
30 dniowy imienny normalny strefa 1 110,00 
90 dniowy imienny normalny strefa 1 280,00 
30-dniowy młodego warszawiaka imienny strefa 2 50,00 
30-dniowy imienny ulgowy strefa 2 56,00 
30-dniowy warszawiaka imienny strefa 2 100,00 
30-dniowy warszawiaka imienny ulgowy strefa 2 50,00 
90-dniowy młodego warszawiaka imienny strefa 2 126,00 
90-dniowy imienny ulgowy strefa 2 141,00 
90-dniowy warszawiaka imienny strefa 2 252,00 
90-dniowy warszawiaka imienny ulgowy strefa 2 126,00 



 

30 dniowy młodego warszawiaka imienny strefa 1 49,00 
30 dniowy imienny ulgowy strefa 1 55,00 
30 dniowy warszawiaka imienny strefa 1 98,00 
30-dniowy warszawiaka imienny ulgowy  strefa 1 49,00 
90 dniowy młodego warszawiaka imienny strefa 1 125,00 
90 dniowy imienny ulgowy strefa 1 140,00 
90 dniowy warszawiaka imienny strefa 1 250,00 
90-dniowy warszawiaka  imienny ulgowy strefa 1 125,00 
30 dniowy imienny normalny strefa 1 i 2 180,00 
90 dniowy imienny normalny strefa 1 i 2 460,00 
bilet roczny seniora imienny strefa 1 i 2 50,00 
30-dniowy młodego warszawiaka imienny strefa 1+2 83,00 
30 dniowy imienny ulgowy strefa 1 i 2 90,00 
30 dniowy warszawiaka imienny strefa 1 i 2 166,00 
30-dniowy warszawiaka imienny ulgowy strefa 1 + 2 83,00 
90-dniowy młodego warszawiaka imienny strefa 1 + 2 203,00 
90 dniowy imienny ulgowy strefa 1 i 2 230,00 
90 dniowy warszawiaka imienny strefa 1 i 2 406,00 
90-dniowy warszawiaka imienny ulgowy strefa 1 i 2 203,00 
 
4. Raportowanie sprzedaży z automatów 
4.1. Raportowanie z poszczególnych automatów do systemu centralnego Operatora sprzedaży 

biletów i kodowania e-hologramów będzie odbywać się na bieżąco. Zbiorcze, dobowe pliki 
zdarzeń dotyczące sprzedaży biletów oraz kodowania e-hologramów we wszystkich 
automatach Operatora będą przesyłane z systemu centralnego Operatora do centrum SPOzP 
maksymalnie do godz. 3:00 następnego dnia. Struktura oraz zakres plików zdarzeń zostaną 
przekazane Spółce po podpisaniu Umowy i klauzuli o zachowaniu tajemnicy z dostawcą 
urządzeń. 

4.2. Usługodawca udostępni Zleceniodawcy oprogramowanie pozwalające w czasie 
rzeczywistym na nadzorowanie pracy automatów, a w szczególności m.in. na:  

a) podgląd stanu urządzeń we wszystkich pojazdach,  
b) podgląd i raportowanie wszystkich transakcji sprzedaży i kodowania dokonanych w 

urządzeniach , 
c) podgląd  i raportowanie wszystkich rejestrowanych przez urządzenia zdarzeń i 

alarmów, 
 

5. Opis papieru termicznego – rolki do wydruku biletów w automatach 
5.1. Opis ogólny: 

a) Na papierze termicznym będą drukowane bilety lokalnego transportu zbiorowego w 
Warszawie emitowane przez ZTM. 

b) Parametry oraz zabezpieczenia papieru termicznego w rolkach: 
 gramatura 100 g/m2 ± 20%, 
 szerokość rolki termicznej 80±1 mm.  
 średnica wewnętrzna rolki (gilzy) 25 mm, 
 średnica zewnętrzna rolki do 135 mm, 
 długość nawoju od 120 mb do 135 mb, 
 mikrodruk (mikrotest) na stronie termicznej. 

5.2. Opis hologramu: 



 

Hologram – szerokość 4 mm na stronie nietermicznej papieru (rewers), opracowany przez 
Spółkę lub inny podmiot z nim współpracujący na podstawie projektu (szkicu) ZTM, 
którego właścicielem pozostaje ZTM. Szkic hologramu, na podstawie którego Spółka 
wykona profesjonalny projekt hologramu i jego lokalizacja na rolce biletowej: 

 

5.3. Uwaga: Całość autorskich praw majątkowych do projektu szaty graficznej biletu, projektu 
hologramu (paska zabezpieczającego) oraz wykonanej z ich wykorzystaniem matrycy paska 
zabezpieczającego należy do ZTM. 

5.4. Nadruk na stronie termicznej papieru (awers) – rolka ze znakiem „Warszawski Transport 
Publiczny”.  
Lewa krawędź biletu: zadruk znaku „Warszawski Transport Publiczny” oraz napisy: „M.ST. 
WARSZAWA І ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO” (kolorystyka napisów i 
logotypu – zgodnie z wizualizacją).  
 

a) Znak „Warszawski Transport Publiczny” – powinien pojawić się dwa razy na całej 
szerokości odciętego biletu; ze względów technologicznych dopuszcza się, aby 
początkowy lub końcowy znak był niepełny (odcięty), lecz w obrębie biletu muszą 
wystąpić przynajmniej dwa pełne znaki 



 

 
 

b) napis „M.ST. WARSZAWA І ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO” – większa 
czcionka – powinien pojawić się przynajmniej jeden pełny napis. Ze względów 
technologicznych dopuszcza się, aby ten napis był podzielony na dwie części, lecz musi 
być możliwość odczytania całości napisu w obrębie biletu. 

 
 

c) napis „M.ST. WARSZAWA І ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO” – mniejsza 
czcionka – powinny pojawić się przynajmniej dwa pełne napisy Ze względów 
technologicznych dopuszcza się, aby jeden z napisów był podzielony na dwie części, 
lecz musi być możliwość odczytania całości napisu w obrębie biletu. 

 

 
 

8.3.1 Prawa krawędź biletu: nadruk w języku polskim „NIE KASOWAĆ”, w języku angielskim 
„DO NOT VALIDATE” oraz napis w języku angielskim: „CITY OF WARSAW І PUBLIC 
TRANSPORT AUTHORITY” (kolorystyka napisów – zgodnie z wizualizacją).  
a) nadruki: w języku polskim: „NIE KASOWAĆ”, w języku angielskim „DO NOT 

VALIDATE”- na bilecie musi znajdować się tylko jeden kompletny napis w dwóch 
wersjach językowych; 



 

 
b) napis „CITY OF WARSAW І PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY” – większa 

czcionka – powinien pojawić się przynajmniej jeden pełny napis. Ze względów 
technologicznych dopuszcza się, aby ten napis był podzielony na dwie części, lecz musi 
być możliwość odczytania całości napisu w obrębie biletu; 

 
c) napisy „CITY OF WARSAW І PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY” – mniejsza 

czcionka – powinny pojawić się przynajmniej dwa pełne napisy. Ze względów 
technologicznych dopuszcza się, aby jeden z napisów był podzielony na dwie części, 
lecz musi być możliwość odczytania całości napisu w obrębie biletu. 

 
 

8.3.2 Lewa i prawa krawędź biletu: mikrodruk (mikrotest) na stronie termicznej. 

 



 

 

 
 

8.3.3 Kolorystyka znaku „Warszawski Transport Publiczny”: 
 

 

      

 

Wykorzystując znak „Warszawski Transport Publiczny” należy stosować się do Katalogu 
Systemu Identyfikacji Wizualnej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, który 
zostanie udostępniony po podpisaniu umowy. Wszelkie projekty z użyciem znaku 
„Warszawski Transport Publiczny” wymagają akceptacji ZTM. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 5 
 

Umowa o świadczenie usług 
 
Zawarta w dniu .................................r. w Kiełpinie, pomiędzy Stronami: 
 
Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpin przy ul. Rolniczej 248, 05-092 
Łomianki wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000099681, 
 
zwana dalej Zlecającym, reprezentowaną przez Zarząd w osobach: 
 
- Bogdan Marcińczyk - Prezes Zarządu, 
 
a 
 
...................................................... z siedzibą w .......................... przy ul. .........................., wpisaną 
do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla ................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
............................, zwana dalej Usługodawcą, reprezentowaną przez : 
 
- ..................................................... 
 
Definicje. 
 

1. Sprzedaży biletów – rozumie się przez to elektroniczny zapis biletów na kartach 
zbliżeniowych (kodowanie/ładowanie karty zbliżeniowej) oraz drukowanie biletów 
pojazdowych,  

2. Karcie zbliżeniowej lub „WKM” –rozumie się przez to elektroniczny nośnik zgodny ze 
standardem MIFARE, będący emitowaną przez ZTM Warszawską Kartą Miejską lub inną 
kartą wprowadzoną lub zaakceptowaną przez ZTM, 

3. Automacie biletowym lub automacie – rozumie się przez to samoobsługowe urządzenie do 
sprzedaży biletów o funkcjonalności określonej w Opisie funkcjonalnym automatów 
biletowych stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,  

4. Taryfie przewozowej ZTM – rozumie się przez to aktualnie obowiązującą uchwałę lub inne 
przepisy Rady m. st. Warszawy określające wysokość opłat za przejazd środkami 
komunikacji miejskiej w m.st. Warszawie, 

5. Okresie Rozliczeniowym - rozumie się przez to okres zawarty w dekadach 01-10 każdego 
miesiąca, 11-20 każdego miesiąca, 21 –do końca miesiąca, 

6. ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa 
 
 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Przedmiotem Zamówienia  jest usługa dzierżawy polegająca na dostarczeniu, zainstalowaniu,  

uruchomieniu i bieżącej obsłudze, 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.  

2. Zakres usługi dzierżawy obejmuje m.in. następujące elementy: 
a) Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie automatów biletowych w pojazdach; 



 

b) Udostępnienie niezbędnego oprogramowania zgodnie w wymaganiami ZTM 
c) Uruchomienie sprzedaży przez zainstalowane urządzenia,  
d) Usługa dzierżawy obejmuje: ubezpieczenie (od kradzieży i aktów wandalizmu), koszt 

transmisji danych za pomocą kart GSM, papier biletowy, w tym zakup niezbędnego do 
sprzedaży papieru termicznego zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, 

e) Raportowanie i rozliczanie się z ZTM; 
f) Zapewnienie serwisu eksploatacyjnego w całym okresie trwania umowy przez który 

rozumie sie wykonywanie napraw i części zamiennych 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 eksploatacyjnego, 
napraw oraz przeglądów okresowych urządzeń. 

3. Opis funkcjonalny automatów biletowych został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ – 
Wymagania automatów biletowych 

4. Opis warunków i zasad sprzedaży biletów pojazdach został zawarty w załączniku nr 4. 
5. Do podstawowych obowiązków Usługodawcy należy również :  

a) kodowanie (ładowanie) biletów na kartach zbliżeniowych oraz sprzedaż biletów pojazdowych 
zgodnie z zasadami i wartościami określonymi przez ZTM, 

b) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich awariach i uszkodzeniach automatów 
powodujących ich wyłączenie na okres dłuższy niż 12 godzin, 

c) przestrzeganie ustalonych przez ZTM terminów rozliczania się z należności wynikających z 
wystawionych przez ZTM faktur, 

d) wdrażanie zmian wynikających ze zmiany Taryfy przewozowej ZTM, 
e) dokonywanie zmian interfejsu automatów na wniosek ZTM, 
f) Usunięcie awarii automatów do momentu ponownego wyjazdu autobusu na trasę, nie później 

jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania informacji na temat nieprawidłowego działania 
danego automatu, 

g)  należyte zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem automatów oraz nośników informacji 
używanych przez Wykonawcę dla celów objętych Umową, 

h)  zapewnienie sprawnej obsługi reklamacji zgłaszanych przez pasażerów odnośnie sprzedaży 
biletów związanej z nieprawidłowym funkcjonowaniem automatów, 

i) przed wprowadzeniem do użytkowania, przeprowadzenie  na własny koszt, odpowiednich testów 
funkcjonalno-użytkowych. Komercyjne uruchomienie sprzedaży biletów może nastąpić 
wyłącznie po uzyskaniu przez Usługodawcę od ZTM potwierdzenia pozytywnego wyniku 
wszystkich przeprowadzonych testów, 

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, 

k) zapewnienie ZTM możliwości bezpośredniego pobrania danych o sprzedaży biletów z każdego 
automatu. Pobranie danych z automatów odbędzie się przy udziale pracownika Wykonawcy,  

l) umożliwienie ZTM przeprowadzenia audytu w zakresie kompletności przekazywanych do ZTM 
danych o sprzedaży jak również poprawności systemu zabezpieczeń stosowanych przez 
Wykonawcę. 

m) zapewnienie możliwości zdalnego wyłączenia / zresetowania / zablokowania urządzenia, w 
przypadku wprowadzenia bezpłatnych przejazdów. Operator na zlecenie ZTM wyłączy sprzedaż 
określonych biletów we wskazanym przez niego terminie, co zostanie potwierdzone 
wyświetleniem odpowiedniego komunikatu na urządzeniu. Ww. funkcjonalność należy uzgodnić 
z Zamawiającym na etapie uzgodnień interfejsu. 

 
 

§ 2. TERMINY WYKONYWANIA UMOWY 
 
1. Usługodawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi automaty biletowe (przeprowadzi niezbędne 

testy) do dnia 31 marca 2018 roku. 



 

2. Obowiązywanie umowy dzierżawy będzie trwało przez okres 93 miesięcy począwszy od dnia 
01 kwietnia 2018. 

3. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy przez każdą ze Stron przy zachowaniu 4 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 

 
§ 3. OBOWIĄZKI ZLECAJĄCEGO 

 
1. Zlecający, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zobowiązuje się do: 

 
a) Zapewnienia nieodpłatnego dostępu do Automatów, a w szczególności dostępu do placów 

postojowych i środków transportu w których są one zainstalowane. 
b) Pomocy pracownikom Usługodawcy w przypadku konieczności potwierdzenia legalności 

ich przebywania na terenie Zlecającego lub jego sąsiedztwie - wobec funkcjonariuszy 
odpowiednich organów. 

c) Udzielenia stosownych pełnomocnictw Usługodawcy do przekazywania raportów, 
wymiany danych oraz innych informacji. 

d) Informowania Usługodawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych u 
Zlecającego, mogących mieć wpływ na przebieg prac związanych z realizacją Umowy. 

e) Zapewnienia możliwości zapoznania się Usługodawcy z przepisami i regulaminami 
obowiązującymi u Zlecającego, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. 

f) Ponoszenia innych kosztów których poniesienie jest niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania Automatów, po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień  pomiędzy 
Stronami. 

 
 

§ 4. OŚWIADCZENIA STRON 
 

1. Usługodawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest mu znany i że posiada niezbędne do jego 
zrealizowania zaplecze techniczne, know-how, finansowe, osobowe z odpowiednim 
doświadczeniem ,oraz że pozostaje we współpracy z producentem Automatów. Usługodawca 
przedstawi dokument sygnowany podpisem upoważnionego przedstawiciela producenta 
Automatów potwierdzający, że jest uprawniony do napraw gwarancyjnych, usług serwisowych 
oraz, że jego działania nie naruszają gwarancji i rękojmi udzielonej przez producenta 
Automatów. 

2. W toku realizacji Umowy Strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazywania informacji 
o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem 
Umowy. 

3. Strony wyznaczają osoby do kontaktu - przedstawicieli upoważnionych do rozwiązywania 
bieżących problemów związanych z realizacją Umowy, dokonywania uzgodnień, odbiorów a 
także dokonywania czynności wskazanych w Umowie.  

4. Osobą do kontaktu ze strony Zlecającego jest: p. Piotr Nowicki tel. 22 751 33 79 wew. 26 lub 
tel. kom. 510 272 088, e-mail: techniczny@kmlomianki.info  

5.  Osobą do kontaktu ze strony Usługodawcy jest: 
 
p. ............................... tel. ............................ e-mail: ............................................ 
 

6. Zmiany osób do kontaktu wymagają poinformowania w ciągu 7 dni drugiej Strony w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności i nie stanowią zmiany Umowy.  

7. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy w zakresie ilości automatów 
biletowych oraz korekty wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik inflacji.  
 
 



 

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

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

b) część zmienna: 1% netto od wartości netto sprzedanych przez Automaty biletów 
(rozliczane w cyklach miesięcznych). 

2. Wynagrodzenie będzie naliczane przez Usługodawcę w cyklach miesięcznych po sporządzeniu 
wstępnego miesięcznego raportu finansowego, obejmującego sprzedaż Biletów w minionym 
miesięcznym okresie rozliczeniowym. Jeżeli po sporządzeniu ostatecznego raportu pojawią się 
rozbieżności ze wstępnym raportem finansowym, Usługodawca w terminie 7 dni od dnia 
sporządzenia raportu ostatecznego wystawi fakturę korygującą. 

3. Usługodawca ujmie w wystawionych dla Zlecającego fakturach VAT kwoty naliczone zgodnie 
z postanowieniami ust. 1. Należności wynikająca z faktur będą zapłacone przez Zlecającego, w 
terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany w 
fakturze VAT.  

 
 
 

§ 6. KARY UMOWNE 
 
1. W przypadku nieprawidłowego działania systemu sprzedaży biletów, Zlecający ma prawo naliczyć kary 

umowne w wysokości jak określone w Tabeli nr 1. Kary umowne będą płatne na podstawie not 
księgowych w terminie 21 dni od daty ich dostarczenia.  
 

Tabela nr 1. Wysokość kar umownych. 
   
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. 

Za każdy 
stwierdzony 
przypadek -nie 
więcej jednak niż 
jeden dziennie na 
każdy automat 

 
 
 
500 zł 

Sprzedaż biletów niezgodnych z obowiązującą Taryfą. Za każdy 
stwierdzony 
przypadek 

2000 zł 

Brak nadruku na bilecie pojazdowym (nadruk nieczytelny). 
 
 

Za każdy 
stwierdzony 
przypadek 

400 zł 
 

Uchybienia dotyczące rozliczania z ZTM, sprzedaży biletów w 
automatach biletowych: 

  

Opóźnienie w przekazaniu raportów dotyczących sprzedaży 
biletów w danym okresie rozliczeniowym. 
 
 

1 dzień 
2 dni 
3 dni i więcej 

200 zł 
300 zł 
600 zł 

Opóźnienie w dokonaniu wpłaty należności za sprzedaż biletów 
za dany okres rozliczeniowy. 
 

1 dzień 
2 dni 
3 dni i więcej 

200 zł 
300 zł 
600 zł 

Niewykazanie biletów w raportach sprzedaży i korygujących w Za każdy 1000 zł 



 

danym okresie rozliczeniowym stwierdzony 
przypadek 

Nieprawidłowe funkcjonowanie centralnego systemu 
sprzedaży biletów udostępnionego przez Wykonawcę: 

  

Wykrycie niezgłoszonej awarii systemu 
 
 

Za każdy 
stwierdzony 
przypadek 

1000 zł 

Zgłoszenie awarii centralnego systemu sprzedaży po upływie 30 
minut od jej powstania. 

400 zł 

Brak dostępu do centralnego systemu sprzedaży biletów (tj. brak 
możliwości generowania raportów sprzedaży itp.). 
 

2-5 godzin 
5-10 godzin 
Ponad 10 godzin 

300 zł 
1000 zł 
2000 zł 

Brak aktualizacji wyświetlanych danych w systemie sprzedaży za 
każdy rozpoczęty dzień. 

Za każdy 
stwierdzony 
przypadek 

400 zł 

Brak aktualizacji poszczególnych list dotyczących WKM 
przekazywanych od ZTM do Operatora. 

Za każdy wykryty 
przypadek 

1000 zł 

Nieprawidłowości przy wgrywaniu e-hologramów w automacie 
biletowym z przyczyn leżących po stronie Operatora. 

Za każde 50 
przypadków 

400 zł 

Brak przekazania bądź nie przekazanie w terminie wymaganych 
kompletnych danych technicznych o prowadzonej w pojazdach 
sprzedaży i kodowaniu biletów. 

za każdy 
stwierdzony 
przypadek 

1000 zł 
 

 
 

2. Za każdy dzień zwłoki wpłaty przez Zlecającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
Usługodawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 

 
3. Niezależnie od zapisów powyżej Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych.   
 

§ 7. POUFNOŚĆ 
Oświadczenie o zachowaniu poufności 

 
1. Usługodawca zobowiązuje się: 

a) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje w tym techniczne, technologiczne, 
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne, dane osobowe i inne 
otrzymane, powierzone bądź pozyskane do przetwarzania w związku z eksploatacją 
SPOzP, niezależnie od ich formy, źródła i sposobu pozyskania, zwane w dalszej części 
umowy „Informacjami”, 

b) wykorzystywać Informacje tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy lub w innych 
celach ściśle związanych z przedmiotem współdziałania Stron, 

c) zapewnić takie warunki przetwarzania, aby w czasie realizacji umowy oraz po jej 
zakończeniu uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do Informacji, 

d) ujawnić Informacje jedynie tym pracownikom lub działającym w imieniu Usługodawcy, 
wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca 
Informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji umowy, przy czym 
Usługodawca ujawniając Informacje zobowiąże te podmioty lub osoby do zachowania 
poufności w stopniu niemniejszym niż określono w niniejszej umowie, 

e) nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać 
informacji lub jakiejkolwiek jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne 
do celów realizacji umowy lub innych ściśle związanych z przedmiotem współdziałania 
Stron, 

f) zwrócić lub zniszczyć w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego żądania 



 

Zamawiającego, wszystkie dokumenty zawierające informacje wraz z kopiami oraz 
usunąć informacje z wszystkich nośników, oprogramowania i urządzeń 
wykorzystywanych do ich przetwarzania, zwłaszcza w przypadku ustania celu 
przetwarzania informacji; postanowienia tego ustępu nie dotyczą oprogramowania, na 
które została udzielona licencja; przy czym Usługodawca będzie zobowiązany do 
przedstawienia pisemnego oświadczenia o zwrocie lub zniszczeniu wszystkich Informacji 
wymienionych w §12 ust.1 pkt 1., 

g) powiadomić ZTM o wszelkich przypadkach naruszenia postanowień pkt. a-f, a także 
umożliwić ZTM przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę 
postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Obowiązek zawarty w niniejszym ustępie jest bezterminowy i trwa w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy jak i po jej wykonaniu lub rozwiązaniu (wygaśnięciu). 
Usługodawca odpowiada za działania i zaniechania osób, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym  jak za działania własne. 

 
 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Każda ze Stron oświadcza, że jest uprawniona do zawarcia Umowy oraz że po jej stronie nie 
występują żadne ograniczenia lub okoliczności, które uniemożliwiłyby zawarcie lub Wykonanie 
Umowy. 
2. Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby strony pozywającej. 
3. Umowa podlega prawu polskiemu. 
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego. 
7. Wszelkie inne zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu do Umowy W formie pisemnej pod 
rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy. 
8. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 

§ 9. ZAŁĄCZNIKI 
 
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część, z wyłączeniem tych postanowień Załączników, 
które stoją w sprzeczności z postanowieniami tekstu Umowy. W takim przypadku wiążące będą 
postanowienia zawarte w Umowie. 
 
Lista załączników do Umowy: 

1. Załącznik nr 1 - Wykaz Automatów objętych usługami będącymi Przedmiotem Umowy, 
2. Załącznik nr 2- Oferta  
3. Załącznik nr 3 - Wymagania automatów biletowych (załącznik nr 3 do SIWZ) 
4. Załącznik nr 4 - Opis warunków i zasad sprzedaży biletów pojazdach (załącznik nr 4 do 

SIWZ). 
 
 

Zlecający         Usługodawca 
 
 
 
 


