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                                                                                                     Warszawa, dnia 04.12.2020 r.     

                                                                      

ZDM/DZP/4358/20/ZZ                                        

ZDM – DZP.3411.1138 .2020. JPI                                   

                                                                                                                                                                                         

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Usługa najmu opłatomatów”. 

 Numer postępowania: ZDM/UM/DZP/105/PN/91/20. 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 

3  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 

z późn. zm.) odpowiada na pytania wykonawcy. 

 

Pytanie 1.  

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, pkt 5 ust. 3, 

wymagają Państwo: "opłatomaty mają być wyposażone w minimum jeden dotykowy ekran 

kolorowy do wprowadzania danych, o rozmiarze minimum 35 cm na 23 cm.”. Ponadto pkt 5 

ust. 4 wymaga: "każdy opłatomat ma być wyposażony w tablicę informacyjną, (Zamawiający 

przedstawi treść);”. Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowi z kolei: 

"Opłatomat musi być wyposażony w ekran dotykowy, który będzie służył do realizacji 

procesu opłaty oraz ekran dodatkowy umieszczony w górnej części Opłatomatu, służący do 

wyświetlania materiałów informacyjnych i instruktażu.”. 

Naszym zdaniem, jako doświadczonego wykonawcy, nie ma potrzeby wyposażać 

opłatomatów w aż dwa ekrany, co niepotrzebnie podnosi ich koszt, gdyż wszelkie informacje 

można w czytelny sposób umieścić na ekranie głównym, nie zaś na dodatkowym, który może 

jedynie rozpraszać korzystające osoby. Prosimy o modyfikację pkt. 5 ust. 3 w następujący 

sposób: "opłatomaty mają być wyposażone w jeden dotykowy ekran kolorowy do 

wprowadzania danych, o rozmiarze minimum 35 cm na 23 cm,”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w prowadza zmianę zapisu na „opłatomaty mają być wyposażone w co 

najmniej jeden dotykowy ekran kolorowy do wprowadzania danych, o rozmiarze 

minimum 35 cm na 23 cm”. 

 

  

Pytanie 2. 

W załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt 12, specyfikują Państwo: 

"Opłatomat musi zapewnić możliwość anulowania płatności gotówką – w tym przypadku 

nastąpi zwrot dokładnie tych samych nominałów, które zostały wprowadzone do opłatomatu 

w trakcie dokonywania płatności”. Prosimy uprzejmie, aby ograniczyć ten zapis do zwrotu 

jedynie dokładnie tej samej kwoty, nie zaś tych samych nominałów. Obecnie stosowane na 

rynku urządzenia przyjmujące płatności posiadają wiele nominałów na taśmie, tzw. smart 
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payout i w przypadku anulowania transakcji może zostać zwrócona ta sama kwota ale w 

innych nominałach niż wpłacone pierwotnie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w prowadza zmianę zapisu na "Opłatomat musi zapewnić możliwość 

anulowania płatności gotówką – w tym przypadku nastąpi zwrot dokładnie tej samej 

kwoty, która została wprowadzona do opłatomatu w trakcie dokonywania płatności”. 

 

 

Pytanie 3 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Proponujemy, aby zrezygnować z tych 

zapisów, jako że nie jest to umowa na roboty budowlane. Zamawiający zakupuje jedynie 

usługę, de facto cała umowa jest realizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. Alternatywnie 

proponujemy dokonywanie comiesięcznych potrąceń z faktur w wysokości 10%. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 

 

Pytanie 4 

Zapisy umowy. Par. 2 - ważne, aby umowa była zawarta na czas określony 36 miesięcy a jej 

bieg był liczony od miesiąca uruchomienia opłatomatów potwierdzonego protokołem lub od 

kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego, nie zaś w określonym przedziale czasowym, 

ponieważ stawka miesięczna jest wyliczana dla pełnych 36 miesięcy. W przeciwnym 

wypadku należy ją skalkulować na okres np. 34 miesięcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 

 

Pytanie 5 

Zapisy umowy. Par. 4 ust. 9 - wnioskujemy o krótszy termin płatności, 14 dni zamiast 21. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
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