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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 
 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Dotyczy postępowania na:  
 

„Dostawę 3 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów 
autobusowych oraz ich montaż i uruchomienie na wyznaczonych lokalizacjach 

przy przystankach komunikacji miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu.” 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem od Wykonawcy dotyczącym zapisów SIWZ, działając na 
podstawie § 31 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład 
Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o. przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Dostawę 3 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów autobusowych oraz ich 
montaż i uruchomienie na wyznaczonych lokalizacjach przy przystankach komunikacji 
miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu.”: 
 
Pytanie nr 1 z dnia 13.09.2016 r. 

W punkcie  
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz posiada wiedzę i doświadczenie Wykonawca składa 
następujące dokumenty:  
….(Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw 
w łącznej ilości dla nie mniej niż 3 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów 
autobusowych).  
Czy zamawiający uzna referencje potwierdzające należyte wykonanie dostaw w łącznej 
ilości dla nie mniej niż 3 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów 
komunikacji miejskiej i/lub międzymiastowej).  

Sprzedaż biletów tramwajowych czy kolejowych w automatach nie musi różnić się od 
sprzedaży biletów autobusowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna referencje potwierdzające należyte wykonanie dostaw w łącznej ilości dla 
nie mniej niż 3 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 
i/lub międzymiastowej).  

Pytanie nr 2 z dnia 13.09.2016 r.  

Proszę o rozwinięcie opisu wymagań dla:  
Czytnika banknotów  
d) wyposażone w kasety pośrednie dla minimum 14 szt. banknotów.  



Odpowiedź: 

Kaseta pośrednia to magazyn banknotów do wydawania reszty w banknotach, który powinien 
zawierać co najmniej 14 szt. banknotów zanim czytnik przekaże do kasety służącej 
opróżnieniu czytnika z banknotów. 

Pytanie nr 3 z dnia 13.09.2016 r.  

W opisie wymagań  
2. Rozliczanie transakcji.  
Środki płatnicze:  
Napisane jest:  
a) możliwość przyjmowania i wydawania monet w walucie polski złoty w 7 nominałach (5 gr, 
10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł). Możliwość programowego włączenia lub wyłączenia obsługi 
dowolnego typu monet. Nie dopuszcza się jednak transakcji mieszanych  

natomiast w punkcie  
3. Otwory wrzutowe i wyrzutowe oraz czytniki banknotów i monet  
Napisane jest 
d) zwrot monet i banknotów w przypadku rezygnacji z zakupu musi przebiegać w sposób 
kontrolowany zapewniający zwrot tej samej monety i banknotu wrzucanych przez kupującego. 
Moduł wydawania reszty o pojemności min. 50 monet w ilości minimum 6 sztuk; moduły 
monetników muszą być wyposażone w funkcje samonapełniania magazynów, b) moduł 
wydawania reszty w ilości min. 6 szt. w każdym automacie o pojemności min. 50 monet każdy;  

oraz  

4. Magazyny gromadzenia pieniędzy.  
Napisane jest  

b) moduł wydawania reszty w ilości min. 6 szt. w każdym automacie o pojemności min. 50 
monet każdy;  

Tak więc istnieje rozbieżność w specyfikacji.  
Czy automat może wydawać resztę w ilości min. 6 szt. monet  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie ma rozbieżności ze specyfikacją. Automat musi wydawać 
resztę w 7 nominałach monet i być wyposażony  w co najmniej 6 mechanizmów monetników 
wyposażonych w funkcje samonapełniania.  Jeden monetnik nie musi być wyposażony  
w funkcje samonapełniania i gromadzenia 50 monet (Hopper). Automat może być wyposażony 
np. w 7 magazynów monet z funkcją samonapełniania i gromadzenia monet (mechanizm 
karuzelowy). 

Pytanie nr 4 z dnia 13.09.2016 r.  

W opisie wymagań  
7. Drukowanie biletów, dowodów wpłaty oraz innych operacji.  
7.2. Drukarki biletów:  
Napisane jest:  
c) urządzenia drukujące muszą być tak skonstruowane, aby umożliwić pobór papieru na 
przemian z dwóch rolek. Jeśli na jednej rolce braknie papieru, wtedy urządzenie drukujące 
rozpocznie pobieranie papieru z drugiej rolki (wyposażenie standardowe).  
Zamawiający dopuszcza dwojakie rozwiązania tej funkcjonalności takie, jak dwie niezależne  
drukarki każda z własną rolką papieru lub jedna drukarka obsługująca dwie rolki. Po 
skończeniu jednej rolki powinna być wysłana informacja do obsługi.  

oraz  

7.3. Drukowanie dowodów wpłaty oraz innych operacji:  
Napisane jest:  



a) automaty muszą być wyposażone w urządzenie drukujące umożliwiające:  
• wydruk potwierdzeń o doładowaniu elektronicznego biletu okresowego,  
• wydruk potwierdzeń przy operacjach realizowanych przy pomocy kart płatniczych,  
• wydruk paragonu fiskalnego, po wprowadzeniu obowiązku fiskalizacji sprzedaży biletów  

w automatach,  
• w trybie serwisowym wydruk operacji finansowanych i serwisowych;  
• wydruk potwierdzeń o doładowaniu elektronicznego biletu okresowego z chwilą jego 

wprowadzenia;  

Czy dopuszcza się zastosowanie jednej drukarki obsługującej 3 rolki papieru, zamiast 
systemu opisanego powyżej?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści rozwiązania polegającego na obsłudze 3 rolek papieru przez jedną 
drukarkę.  

 

 
 
 

 


