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Warszawa, dnia 15.11.2019 r. 

 

 

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ  
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Dostawa kart podarunkowych 

przedpłaconych dla pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.18.2019). 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej informacji o pytaniach 

Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach na nie. 

Pytanie 1: 

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem dotyczącym zapisu SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia — 

Zał. nr 1 do SIWZ pkt. 11 

Opis sytuacji: W przypadku realizacji zamówienia każdy klient otrzymuje dokumenty księgowe, które 

potwierdzają kwoty zasilenia kart oraz plik Excel (wygenerowany z systemu) zawierający numer karty 

i kwotę doładowania. 

Czy powyższe spełnia wymóg zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia — Zał. nr 1 do SIWZ 

pkt. 11? 

Odpowiedź:  

Powyższy opis sytuacji nie spełnia wymogu zawartego w pkt 11 Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 

1 do SIWZ. 

Zamawiający oczekuje, oprócz wypełnienia wymogów określonych w pkt.10 OPZ, dostarczenia przez 

Wykonawcę wraz z kartami zbiorczej listy kart z kwotami i numerami, potwierdzonej przez bank odnośnie 

salda łącznej kwoty dostawy. Pozwoli to Zamawiającemu potwierdzić odbiór dostarczonych kart. 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji postanowień SIWZ w ten sposób, że 

dopuści karty uwierzytelniane poprzez PIN pod warunkiem, że Wykonawca zapewni możliwość 

samodzielnej zmiany PINu przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SIWZ? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji postanowień SIWZ i dopuszcza możliwość 

zaoferowania przez Wykonawców kart uwierzytelnianych poprzez kod PIN pod warunkiem, że Wykonawca 

zapewni możliwość samodzielnej zmiany kodu PIN przez użytkownika karty przy zachowaniu pozostałych 

wymagań określonych w SIWZ. 

W wyniku odpowiedzi na powyższe pytania zmianie ulega treść SIWZ: 

I  

W Rozdziale IV pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart podarunkowych (zwanych dalej „kartami”) dla pracowników 

Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w formie elektronicznych kart przedpłaconych na okaziciela 

potwierdzonych podpisem bez kodu PIN lub kart przedpłaconych uwierzytelnianych kodem PIN pod 

warunkiem, że Wykonawca zapewni możliwość samodzielnej zmiany kodu PIN przy zachowaniu 

pozostałych wymagań określonych w SIWZ, w następującej ilości: 

- dla 89 pracowników o wartości: 1.400,00 zł na kwotę 124.600,00 zł, 

- dla 430 pracowników o wartości: 1.200,00 zł na kwotę 516.000,00 zł, 

- dla 241 pracowników o wartości: 1.000,00 zł na kwotę 241.000,00 zł, 

- dla 225 pracowników o wartości: 900,00 zł na kwotę 202.500,00 zł. 

Razem 985 sztuk kart o łącznej wartości: 1.084.100,00 zł (słownie zł: jeden milion osiemdziesiąt cztery 

tysięcy sto, 00/100)”. 
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II  

W Załącznika nr 1 do SIWZ pod nazwą „Opis przedmiotu zamówienia” 

pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart podarunkowych (zwanych dalej kartami) dla pracowników 

Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w formie elektronicznych kart przedpłaconych na okaziciela 

potwierdzonych podpisem bez kodu PIN lub kart przedpłaconych uwierzytelnianych kodem PIN pod 

warunkiem, że Wykonawca zapewni możliwość samodzielnej zmiany kodu PIN przy zachowaniu 

pozostałych wymagań określonych w SIWZ w następującej ilości: 

1) dla 89 pracowników o wartości: 1.400,00 zł na kwotę 124.600,00 zł, 

2) dla 430 pracowników o wartości: 1.200,00 zł na kwotę 516.000,00 zł, 

3) dla 241 pracowników o wartości: 1.000,00 zł na kwotę 241.000,00 zł, 

4) dla 225 pracowników o wartości: 900,00 zł na kwotę 202.500,00 zł. 

Razem 985 sztuk kart o łącznej wartości: 1.084.100,00 zł (słownie zł: jeden milion osiemdziesiąt cztery 

tysiące sto, 00/100). 

III 

W Załączniku nr 6 do SIWZ określający wzór umowy,  

§ 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Przedmiotem Umowy jest dostawa kart podarunkowych w formie elektronicznych kart przedpłaconych 

na okaziciela potwierdzonych podpisem bez kodu PIN*/kart przedpłaconych uwierzytelnianych kodem 

PIN, którego samodzielną zmianę Wykonawca zapewnia użytkownikowi karty, z zachowaniem 

pozostałych warunków Umowy*, zwanych dalej „kartami” dla pracowników Teatru Wielkiego – Opery 

Narodowej o łącznej wartości nominalnej 1.084.100,00 zł w niżej podanych ilościach: 

1) - dla   89 pracowników na kwotę karty 1.400,00 zł na łączną kwotę 124.600,00 zł 

2) - dla 430 pracowników na kwotę karty 1.200,00 zł na łączną kwotę 516.000,00 zł 

3) - dla 241 pracowników na kwotę karty 1.000,00 zł na łączną kwotę 241.000,00 zł 

4) - dla 225 pracowników na kwotę karty    900,00 zł na łączną kwotę 202.500,00 zł.” 

* wskazać właściwe w zależności od zaoferowanej formy karty. 

 

 Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 

 


