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BR/843/2023                                                                    Kraków, dnia 06.03.2023 r. 
Nr sprawy: BR-271-3/2023 (393) 

 

 

WYJAŚNIENIA nr 1 TREŚCI SWZ  

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Dostawa kart przedpłaconych  

w 2023 dla Fundacji „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie” 

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej p.z.p., Zamawiający przedstawia wyjaśnienia treści SWZ (na 

podstawie pytań skierowanych przez Wykonawców): 

Pytanie 1. Czy z racji obecnej inflacji, która spowodowała podwyżkę stóp 

procentowych i wzrost kosztów realizacji zamówień dopuszczają Państwo skrócenie 

wymaganego terminu płatności lub możliwość płatności przed realizacją Zamówienia 

(przedpłata)? 

 

Pytanie 2.   Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy przedstawione niżej 

wyjaśnienia dotyczące statusu prawnego Wykonawcy i sposobu akceptacji kart w 

punktach handlowo-usługowych pozwalają uznać, że Wykonawca spełnia warunki 

zawarte w poniższych postanowieniach umownych. 

§ 3 ust. 1. Karty przedpłacone, dostarczane przez Wykonawcę, to karty emitowane 

przez Wykonawcę, wystawiane w różnych nominałach oraz posiadające 

odpowiednie zabezpieczenia: 

Wykonawca nie jest bezpośrednim emitentem kart przedpłaconych, ale jako podmiot 

posiadający status unijnej instytucji pieniądza elektronicznego i wpisany na listę 

takich agentów prowadzoną przez KNF, współpracuje z wydawcą swoich kart. Z kolei 

wydawcą kart jest PPS EU SA z siedzibą w Belgii, który posiada status unijnej instytucji 

pieniądza elektronicznego (zgodnie z belgijskimi przepisami o usługach płatniczych, 

które są implementacją dyrektywy unijnej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług 

płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 

2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca 

dyrektywę 2007/64/WE). PPS EU SA podlega pod belgijski nadzór finansowy  
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w zakresie swojej działalności dotyczącej wydania pieniądza elektronicznego, czyli 

pod Bank Narodowy Belgii. 

§ 3 ust. 2. Karty przedpłacone są ważne do dnia uwidocznionego na nich włącznie 

i mogą być realizowane w określonych przez Wykonawcę punktach usługowych. 

Punkty te będą oznakowane w odpowiedni sposób, w szczególności poprzez 

zamieszczenie naklejki z logo kuponu oraz Wykonawcy. 

Karty przedpłacone, które Wykonawca posiada w swoim portfolio, są akceptowane w 

Polsce i zagranicą, we wszystkich punktach usługo-handlowych, posiadających 

terminal płatniczy oznaczony znakiem akceptacji Mastercard. Oznacza to, że w razie 

braku zawężenia przez Państwa zakresu akceptacji kart podarunkowych do np. 

określonej sieci handlowej, wówczas karty podarunkowe będą stanowiły ekwiwalent 

standardowych kart płatniczych Mastercard, którymi można dokonywać transakcji 

we wszystkich punktach stacjonarnych i wirtualnych za towary lub usługi dowolnego 

rodzaju. Co prawda w niektórych miejscach można znaleźć oznaczenie „tu zapłacisz 

kartą lunchową Edenred” – nie oznacza to jednak, że tylko te miejsca przyjmą płatność 

naszą kartą, ale, że są to podmioty należące do naszej sieci afiliacyjnej. 

 

W związku z powyższym, Wykonawca proponuje alternatywne brzmienie niniejszych 

zapisów: 

§ 3 ust. 1. Karty przedpłacone, dostarczane przez Wykonawcę, to karty emitowane 

przez Wykonawcę lub inną instytucję posiadającą status pieniądza 

elektronicznego, wystawiane w różnych nominałach oraz posiadające 

odpowiednie zabezpieczenia. 

ust. 2. Karty przedpłacone są ważne do dnia uwidocznionego na nich włącznie i 

mogą być realizowane w określonych przez Wykonawcę punktach usługowych. 

Punkty te będą oznakowane w odpowiedni sposób, np. poprzez zamieszczenie 

naklejki z logo kuponu oraz Wykonawcy bądź oznaczenie znakiem akceptacji 

Mastercard/Visa. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zmienia 

postanowienia SWZ w zakresie objęty zapytaniem – termin płatności będzie wynosił 

7 dni. 
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Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający zmieni postanowienia SWZ w zakresie 

objętym zapytaniem. 

2. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 p.z.p. ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 

SWZ w następującym zakresie: 

2.1. Zamawiający modyfikuje postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 4 do SWZ w §3 ust. 1 oraz ust. 2, które zyskują odpowiednio następujące 

brzmienie: 

„1. Karty przedpłacone, dostarczane przez Wykonawcę, to karty emitowane przez 

Wykonawcę lub inną instytucję posiadającą status pieniądza elektronicznego, 

wystawiane w różnych wartościach oraz posiadające odpowiednie zabezpieczenia. 

2. Karty przedpłacone są ważne do dnia uwidocznionego na nich włącznie i mogą być 

realizowane w określonych przez Wykonawcę punktach usługowych. Punkty te będą 

oznakowane w odpowiedni sposób, np. poprzez zamieszczenie naklejki z logo kuponu oraz 

Wykonawcy bądź oznaczenie znakiem akceptacji instytucji emitującej pieniądz 

elektroniczny którego dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy.” 

2.2. Zamawiający modyfikuje postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 4 do SWZ w §4 ust. 3, które zyskuje następujące brzmienie: 

„3 Zapłata za karty przedpłacone nastąpi w terminie do 7 dni od daty wystawienia noty 

obciążeniowo – księgowej.” 

2.3. Zamawiający modyfikuje postanowienia wskazujące adres mail: podany w sekcji I pkt. 

1 oraz w sekcji II pkt. 15, na następujący: przetargi@zoo-krakow.pl  
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