
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, Iaks22 620 06 08

ka ncela ria@zdm.waw, pl, www.zd m.waw.pl, www.facebook. pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 20lg -10- 
O g

ZDMIDZP IIqIZZ
ZDM-DZP.34II. .2O19.MMA

Dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Pobieranie oplat za post6j w strefie platnego parkowania niestrzeionego
z wykorzystaniem kanal6Wplatform mobilnych,,.

Numer postgpowa nia ZDMITJMIDZP lgttpN t7 Bt 19

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt
3) Ustawy z dnia29 stycznia2OO4 r. Prawo Zam6wieh Publicznych (Dz. IJ. z 2019, poz.
1843) odpowiada na pytania Wykonawc6w oraz dokonuje zmiany tresci specyfifacji
istotnych warunk5w zam6wieni a poprzez skorygowanie zapisu wzoru u-o*y.

Pytanie I
W zwi4zku ze zmiana terminu skladania ofert na l4.l}.2}l9r. godz.l0:00, jaki jest aktualny
termin na skladanie pytari?

Odpowiedf
Zgodnie z art. 38 ust. I pkt lb Ustawy Pzp przedlszenie terminu skladania ofert nie wplywa
na bieg terminu skladania wniosku, w kt6rym Wykonawc a moZe zwrdcic sig- do
zamawiajqcego o wyja5nienie tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Pytanie 2
Czy dobrze rozumiemy, 2e zasllenie rachunku ptatniczego (wirtualnej portmonetki) oraz
transakcje e-commerce (zaplata za produkty i ustugi) wykonywane przez aplikacjg mobiln4 i
telefon nie spelniaj4 definicji rransakcji, o ktdrej mowa w I .2.2.1. srwz?

OdpowiedZ
Transakcja spelni warunek jeSli zakres Swiadczonej uslugi obejmuje pobranie oplaty oraz
zdaln4 weryfikacjg faktu wniesienia platnosci lub dokonania zakupu.

Pytanie 3
Czy dobrze rozumiemy,2e jednEtransakcjE - w my6l pktT .2.2.1 - jest transakcja rozpoczgcia
parkowania, a zakohczenie parkowania nie liczy sig jako oddzielni ldruga) transakcja?

OdpowiedZ
Nie. Jedn4 transakcj4 jest - w przypadku platnoSci za post6j z wykorzystaniem telefonu
kom6rkowego - jedna oplata za post6j, inaczej,jeden bilet',.
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Pytanie 4
Czyliczbatransakcji wskazana w 1.2.2.1 SIWZ dotyczy tylko rynku polskiego lub rynku UE?

Odpowiedf
Zamaw iajEc y nie o gr anicza liczby tran s akcj i terytori alnie.

Pytanie 5
Czy w przypadku udostgpnienia portmonetki (rachunku piatniczego) wymagaj4 Paristwo
weryfikacji tozsamoSci uzytkownik6w rachunku platniczego zgodnej zwymaganiami ustawy
o przeciwdzialanru praniu pienigdzy i wspieraniu terroryzmu?

Odpowiedi
KaZdl uslugg i funkcjonalnoS6 w ramach wykonywania Umowy nale2y Swiadczy6 zgodnie z
obowi4zuj 4cym polskim prawem.

Pytanie 6
Czy niestabilna sytuacja finansowa (strata netto za 2018 roku) jest przeslankq
uniemo2liw rajqcE udzial w postEpowaniu ?

Odpowiedf
Zgodnre z punktem 1.2.1.1. SIWZ Wykonawca musi wykazac, Ze uzyskal Sredni przych6d
nie mniejszy ni2 1000 000,00 zl.leZeli wykonawca uzyskal taki przychddbez wiglgdu na
stratq spelnia warunek.

Pytanie 7
Czy Zamawiaiqcy dopuszcza mo2liwo56, aby osoby wskazane w punkcie 1.2.2.2 podpunkt 3
- Pracownik wsparcia technicznego, obslugi klienta (zdalnego) - byty zatrudnione na umowg
cywilnoprawn4?

OdpowiedZ
Zamawiaj4cy nie dopuszcza mo2liwoSci, aby osoby wskazane w punkcie 7.2.2.2 podpunkt 3
- Pracownik wsparcia technicznego, obslugi klienta (zdalnego) - byly zatrudnione na umowg
cywilnoprawn4. Wym6g zatrudnienia na podstawie umowy o pracg reguluje art. 29 ust. 3a
ustawy Prawo zam6wieri publicznych i pkt 4.4. SNVZ.

Pytanie 8
R62ne kanaly platnoSci mog4 miet, r62nq wagg w og6lnej liczbie rransakcji obstugiwanych
przez wykonawca. Czy Zamawiaj4cy zgadza z propozycjq, aby kara umowna za
niesprawnoSi danego kanalu byla proporcjonalna do wolumenu transakcji realizowanych
przez dany kanal?

Odpowiedf
Nie. Zamawiajycy podtrzymuje zapisy SIWZ w rym zakresie.

Pytanie 9
We wzorze umowy w art. 1l ust. 2 Zamawiaj4cy wskazuj e, 2e ,,2. Na Z4danie U2ytkownika
Wykonawca jest zobowiqzany zwr6ci6 niewykorzystane przez niego Srodki finansowe w
ciqgu 7 dni od daty wptynigcia wniosku lub bez wniosku po zakoriczeniu umo wy z
Zamawiaj4cym." Zwracamy uwagg, 2e podmiot dzialajqcy jako Krajowa Instytucja platnicza
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nie ma prawa, bez Zqdania uZytkownika, wyplaty jego 5rodk6w, w zwi4zkl z tym
proponujemy zmianE zapisu par. 11 ust. 2 na nastEpuj4c4: ,,Na z4danie U2ytkownika
Wykonawca jest zobowiqzany zwr6ci(, niewykorzystane przez niego Srodki hnansowe w
ci4gu 7 dni od daty wplynigcia wniosku."

OdpowiedZ
Zamawiqqcy koryguje wz6r umowy w powyzszym zakresie.

Pytanie 10
Zamawiaj4cy wymaga w pkt 7 .2.2.2, aby Wykonawca mial do dyspozycji osoby legitymujqce
sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztatceniem
odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4 im powierzone, zgodnie z poniZszym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Okres posiadania uprawnieri - DoSwiadczenie
zawodowe - podstawa dysponowania.

l. Inzynier projektant/programista - 2 osoby - nie dotyczy - udzial w projektowaniu,
budowaniu, testowaniu oraz rozwijaniu uslug sieciowych, w co najmniej 2 projektach, w
kt6rych zrealizowane zostaly dwukierunkowe uslugi sieciowe z wykorzystaniem SOAP,
WSDL, RESTful, JSON, XML, przetwarzaj4ce masowe iloSci danych (min. 10.000
wywolan/godz.) - podstawa dysponowania (umowa o pracg);

2. ,,Opiekun" Zamawiaj4cego (osoba dedykowana do kontakt6w zZamawraj4cym) - 1 osoba
-nie dotyczy - nie dotyczy - podstawa dysponowania (umowa o pracg);

3. Pracownik wsparcia technicznego, obslugi klienta (zdalnego) - 5 os6b - nie dotyczy - 3
lata pracy na stanowisku telefonicznego wsparcia klienta ustug mobilnych - podstawa
dysponowania (umowa o pracg);

* osoby wymienione w powy2szym wykazie muszqbiegle poslugiwad sig jgzykiem polskim.

UWAGA: warunek dotyczy skladania oferty na jedn4 cz1sc. W przypadku skladania oferty
na dwie czgSci Wykonawca musi spelni6 powyZszy warunek odrEbnie dla ka2dej z czEsci (w
wykazach nie mog4 by6 wskazane te same osoby).

Zwracamy uwagQ, 2e w przypadku otrzymania zam6wienia na dwie czgsci (dwie pule
transakcji), zamSwienie bgdzie realizowane sekwencyj nie,tzn. bgd4 realizowane transakije z
pierwszej puli a po ich wyczerpaniu, realizowane bgd4 transakcje z drugiej puli. W zwiqzku
z tym nie zachodzi sytuacja, w kt6rej bEdE realizowane dwie czgsci jednoczeSnie co oznacza,
2e nie bgdzie potrzeby korzystania z dw5ch r62nych zespol6w (odrgbnie dla kazdej czgsci).

WymSg ten, w nawi4zaniu do argument6w przytoczonych w pytaniu nr 1 opublikowanym w
dniu 07.10.2019 r. (pismo ZDId-DZP.3411.586.2019.MMA) jest wymaganiem znacznie
wyg6rowanym, naruszaj4cym art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Wnioskujemy o usunigcie zapisu: ,,W
przypadku skladania oferty na dwie czEsci Wykonawca musi spelni6 powy1szy warunek
odrgbnie dla kazdej z czqsci (w wykazach nie mog4 by6 wskazane te same osoby).,,

OdpowiedZ
Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.
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Pytanie 11
Czy wym5g posiadania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie
dzialalnoSci w charakterze Krajowej Instytucji Platniczej w przypadku oferowania uslug
platniczych w oparciu o prowadzenie rachunkdw platniczych (wirtualna portmonetka)
oznacza,Ze oferowanie wirtualnej portmonetki bez takiego zezwoleniajest niedopuszczalne?

Odpowiedf
KaZdqustugg i funkcjonalnoS6 w ramach wykonywania Umowy naleZy Swiadczy6 zgodnie z
obowi4zuj4cym polskim prawem.

W odpowiedzi na powylsze pytania Zamawiaj1cy zmienia treS6 Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zam6wieniapoprzez skorygowanie zapisu we wzorze umowy.

S 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,Na z4danie Uzytkownika Wykonawca jest zobowrEzany zwr6cit, niewykorzystane przez

niego Srodki finansowe w ci4gu 7 dni od daty wplynigcia wniosku."
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