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UCZESTNICYPOSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
 

WYJAŚNIENIE  DO 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację pojazdów 
szynowych. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.)  Województwo Podkarpackie jako 
Zamawiający informuje, iż  złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia dot. ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz 
z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ 

 
 

Pytanie 1:  

Z uwagi na wymóg posiadania przez automaty działającego i przetestowanego 

oprogramowania Operatora realizującego w województwie podkarpackim kolejowe przewozy 

pasażerskie prosimy o podanie kto jest Operatorem oraz podanie nazwy oprogramowania wraz 

z jego producentem obecnie wykorzystywanego przez Operatora do sprzedaży biletów. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Operatorem realizującym wojewódzkie przewozy pasażerskie są Przewozy Regionalne                                 

sp. z o.o. Oddział Podkarpacki w Rzeszowie. Dostawcą oprogramowania zainstalowanego               

w automatach eksploatowanych na pojazdach jest Avista sp. z o.o.  

 

Pytanie 2: 

Z uwagi na krótki okres realizacji zamówienia - do 04.12.2015 prosimy o podanie 

funkcjonalności oprogramowania przed terminem składania ofert. Jednoznaczne wskazanie 

funkcjonalności jest niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty, w tym określenia 

możliwości realizacji zamówienia w przewidywanym przez Zamawiającego terminie.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Automat ma posiadać funkcjonalności zgodne z specyfikacją. 

 

 



 

Pytanie 3: 

Czy Operator jest właścicielem oprogramowania zainstalowanego na automatach będących 

obecnie w eksploatacji? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Operator nie jest właścicielem oprogramowania. Licencje oprogramowania są integralną 

częścią automatów, które stanowią wyposażenie pojazdów.   

 

Pytanie 4: 

Czy Operator przekaże Wykonawcy oprogramowanie do zainstalowania na automatach? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie przekaże oprogramowania. Zamawiający wymaga od dostawcy 

oprogramowania kompatybilnego realizującego sprzedaż biletów zgodnie obowiązującą taryfą. 

Oprogramowanie wraz z licencją ma stanowić integralną cześć automatu.     

 

Pytanie 5: 

W związku z zapisami pkt. I.1 zdanie ostatnie rozumiemy, że cena ofert ma zawierać wyłącznie 

koszty wyprodukowania, dostarczenia i uruchomienia urządzeń bez kosztów serwisu oraz 

utrzymania oprogramowania. Prosimy o potwierdzenie takiego rozumienia zapisu 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku negatywnym prosimy 

o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie przedmiotowy zapis. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Cena ofert ma zawierać koszty wyprodukowania, dostarczenia, montażu na pojeździe oraz 

uruchomienia. 

Przez uruchomienie zamawiający rozumie dokonanie przy odbiorze transakcji zakupu biletu. 

Serwis i utrzymanie oprogramowania zamawiający powierzył Operatorowi w ramach umowy 

na świadczenie usług przewozowych. 

Pytanie 6: 

Czy Wykonawca może zainstalować na automatach własne oprogramowanie, które musi zostać 

skonfigurowane z centralnym systemem sprzedaży biletów. czy w takim przypadku Operator 

lub właściciel systemu przekaże Wykonawcy protokoły komunikacji do połączenia się z 

oprogramowaniem. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca może zainstalować własne oprogramowanie. W celu zapewnienia  bezpieczeństwa 

transakcji Zamawiający wymaga, aby każdy automat posiadł indywidualną kartę SIM APN ( do 



komunikacji).Protokół komunikacji należy uzgodnić z firmą Avista sp. z o.o.. oraz 

producentem pojazdów PESA Bydgoszcz S.A.. 

 

Pytanie 7: 

Prosimy o wskazanie miejsc wraz i ich wymiarami w których obecnie są zainstalowane 

automaty. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Miejscem instalacji ma być przestrzeń po zdemontowanych automatach obok drzwi 

wyjściowych. 

Wymiary max przestrzeni pod automat: wysokość 920, szerokość 660, głębokość 340. 

Pytanie 8: 

Prosimy o podanie wymiarów obecnie zainstalowanych automatów biletowych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wymiary automatów obecnie zainstalowanych: wysokość 830, szerokość 583, głębokość 330 

bez wsporników amortyzacyjnych .  

Pytanie 9: 

Prosimy o podanie typów/rodzajów złączy zasilających i komunikacyjnych do automatów od 

strony pojazdów (istniejące okablowanie w pojeździe).  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Automaty będą  skomunikowane przez sieć ( okablowanie wewnętrzne) z  komputerem  

pokładowym.  Skomunikowanie  to  jest planowane  w 2016 r  po  zainstalowaniu  systemu  

informacji pasażerskiej na pojazdach. Zamontowany  automat  ma  posiadać  interfejs  sieciowy  

LAN  pod  planowaną  integrację. Integracja ta ma polegać na synchronizacji  aktualnego 

przystanku wskazywanej przez system informacji pasażerskiej z pulpitem  automatu. 

Planowane wykonanie sieci LAN na pojazdach  jest w 2016 r. Na dzień odbioru automatów  

komunikacja ma być realizowana przez  APN w sieci GSM. Wykonawca ma zastosować własne 

złącza zasilające kompatybilne z  dostarczonym  automatem . 

 


