
 

 

Katowice, dnia 7 listopada 2019 r. 

PZ.261.34.2.2019.GZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługi druku i dostawy biletów 

jednorazowych/krótkookresowych oraz średniookresowych komunikacji 

miejskiej (znak sprawy: ZP/RS/2/PZ/34/19). 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zarząd Transportu 

Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach jako Zamawiający informuje, że w ww. 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W związku z powyższym Zamawiający 

przekazuje treść zapytań (pisownia oryginalna) wraz z następującymi wyjaśnieniami. 

Pytanie 1: 

Czy dopuszczają Państwo, aby ofertę składali oferenci którzy posiadają problemy finansowe, 

posiadają zaległości podatkowe względem Urzędu Skarbowego i zaległości w opłacaniu 

składek ZUS. Brak jakichkolwiek wymagań z Państwa strony w stosunku do oferentów  

(brak konieczności złożenia jakichkolwiek dokumentów potwierdzających złożone 

oświadczenia) może powodować złożenie oferty przez oferenta, który poświadczy nieprawdę 

w ofercie, a co będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. Ponadto może doprowadzić 

do sytuacji, że zostanie wybrana oferta wykonawcy, który w perspektywie czasu nie będzie  

w stanie realizować przedmiotu zamówienia, a tym samym przysporzy Państwu wiele 

niepotrzebnych kłopotów. 

Odpowiedź: 

Powyższy wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w art.  

38 ustawy Pzp. Nie może być traktowany przez Zamawiającego jako zapytanie Wykonawcy. 

Niemniej jednak wyjaśnia się, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wartość 

zamówienia jest poniżej tzw. kwot unijnych, Zamawiający nie ma obowiązku wzywać 

wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających m.in. spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z niego. Zamawiający określił warunki 

udziału w postępowaniu oraz wskazał podstawy do wykluczenia z postępowania,  

a wykonawca na potwierdzenie ich spełniania oraz braku podstaw do wykluczenia  

ma obowiązek dołączyć do oferty stosowne oświadczenie (Załącznik nr 4 do SIWZ). 

Pytanie 2: 

Jakie dokumenty ma dostarczyć potencjalny wykonawca wykonawca w celu potwierdzenia 

niezalegania płatności podatków i składek ZUS? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt 6.1 SIWZ oraz pkt 1 sekcji III.7 ogłoszenia o zamówieniu, Wykonawca składa 

wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający  

nie wymaga, za wyjątkiem ww. oświadczenia, składania dokumentów na potwierdzenie 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania, co jest zgodne z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. 
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Pytanie 3: 

Prosimy o określenie jaki rodzaj numeracji jest preferowany na biletach. Numeracja 

typograficzna, która stanowi wysoki stopień zabezpieczenia druku, czy też inny rodzaj 

numeracji, który jest potencjalnie łatwiejszy do sfałszowania? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 3.3. lit. a SIWZ „numer świecący w UV, zawierający nie mniej niż 7 cyfr”  

oraz z Załącznikiem nr 1 do SIWZ - Wytyczne druku biletów ZTM - strona pierwsza: 

„numeracja świecąca w UV wykonana w dowolnej technologii nadruku”. 

Pytanie 4: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał co najmniej jedną usługę, której 

przedmiotem był druk biletów o łącznej ilości co najmniej 50 mln sztuk w tym okresie.  

Czy zamawiający wymaga, aby to była jedna usługa (umowa) na 50 mln. sztuk biletów,  

czy też może to być kilka umów o łącznej ilości 50 mln biletów z tym, że jedna umowa  

nie mniejsza niż 8 mln. sztuk? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 5.1 lit. a SIWZ „O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, 

który: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie 

wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę (umowę), której przedmiotem był druk 

biletów komunikacji miejskiej o łącznej ilości co najmniej 50 mln sztuk biletów w tym okresie, 

w tym co najmniej jedna usługa (umowa) nie mniejsza niż 8 mln sztuk”. Oznacza to, że usług 

(umów) może być więcej niż jedna, przy czym łącznie suma wykonanych usług to 50 mln 

sztuk biletów lub więcej, w tym przynajmniej jedna nie mniejsza niż 8 mln sztuk. 

Pytanie 5: 

Prosimy o doprecyzowanie wymagań w stosunku do hologramu, który jest częścią 

przedmiotu zamówienia. Czy hologram ma być hologramem generycznym (tepetowym)  

czy też ma być hologramem rejestrowanym z umieszczonym centralnie napisem ZTM  

na każdym "znaku" znajdującym się na bilecie? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 3.6. SIWZ „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił zabezpieczenie 

biletów hologramem typu „Hot stamping” ze znakiem zastrzeżonym tylko i wyłącznie  

dla Zamawiającego”. Zgodnie z pkt. 3.3 lit. e SIWZ wizualizacja hologramu została zawarta 

w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

Pytanie 6: 

Prosimy o doprecyzowanie wymagań w stosunku do farby termicznej. Określenie "lub inny 

wskazany / wskazana przez Zamawiającego" nie jest wystarczające do przygotowania oferty. 

Z uwagi na fakt, że farba przygotowywana jest na zamówienie, prosimy o dokładne 

sprecyzowania koloru i temperatury jej przebarwialności. Z uwagi na ograniczenia 

występujące w dostępności tego typu farb, kolor 100% magenta który wskazany jest  

w załączniku nr 1 do SIWZ może być niedostępny. Czy w takim przypadku dopuszczają 

Państwo inny kolor farby? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 3.3. lit. f SIWZ: „farba termiczna: kolor „magenta” lub inny wskazany przez 

Zamawiającego, miejsce nadruku farbą termiczną – gilosz na rewersie biletu lub inne 

wskazane miejsce przez Zamawiającego, temperatura powodująca przebarwienie koloru 

+27°C lub inna wskazana przez Zamawiającego” oraz Załącznikiem nr 1 do SIWZ – 
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Wytyczne druku biletów ZTM – strona pierwsza: „druk termiczny w kolorze 100% magenta 

lub zbliżonym.” 

Pytanie 7: 

W załączniku nr 1 do umowy, określają Państwo, że gilosz na rewersie biletów ma być 

wykonany metodą termodruku (nadruk wykonany w technologii termodruku 100% magenta). 

Czy jest to wymóg bezwzględny, czy też dopuszczają Państwo druk metodą offsetową? 

Wskazana metoda druku jest wykorzystywana do nadruku na tekstyliach, tworzywach, 

drewnie, ceramice, natomiast nie nadaje się do produkcji druków wartościowych 

wykonywanych na papierze 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje, że metoda druku farbą termiczną może być dowolnie wybrana 

przez Wykonawcę, przy zachowaniu wymogów zawartych w projekcie umowy stanowiącym 

Załącznik nr 6 do SIWZ.  

Wobec powyższego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w Załączniku nr 1 do SIWZ  

oraz Załączniku nr 1 do wzoru umowy wprowadzono następujące zmiany: 

1) Wytyczne druku biletów ZTM – strona pierwsza:  

zamiast: „druk termiczny w kolorze 100% magenta lub zbliżonym” 

powinno być: „nadruk farbą termiczną wykonany dowolną technologią druku,  

w kolorze 100% magenta lub zbliżonym”; 

2) Kolorystyka biletów – strona trzecia: 

zamiast: „nadruk wykonany technologią termodruku w kolorze 100% magenta” 

powinno być: „nadruk farbą termiczną wykonany dowolną technologią druku,  

w kolorze 100% magenta lub zbliżonym”. 

Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że dokonał 

przedłużenia terminów podanych w SIWZ. Odpowiednim zmianom uległy daty wskazane 

w pkt 10.8, 11.2 oraz 11.3 SIWZ (terminy składania/otwarcia ofert): 

zamiast: 13.11.2019 r. 

powinno być: 14.11.2019 r.  

 

 

 

Z-ca Dyrektora 

ds. Rozwoju 

(-) Grzegorz Dydkowski 


