Załącznik nr 1 do SWZ
numer postępowania DAZ/ZP/9/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(„OPZ”)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznych kart przedpłaconych, zabezpieczonych
indywidualnym kodem PIN, wydanych na okaziciela, zwanych dalej „Kartami”, w poniżej
wymienionych ilościach i wartościach:
1) 216 sztuk Kart o wartości 2.000,00 zł brutto każda, o łącznej wartości 432.000,00 złotych
brutto (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) – w zakresie
gwarantowanym zamówienia,
2) 10 sztuk Kart o wartości 2.000,00 zł brutto każda, o łącznej wartości 20.000,00 złotych
brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – w zakresie objętym prawem opcji,
o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, (dalej” „prawo opcji”). Zamawiający zastrzega sobie
prawo do niezrealizowania w całości lub części zamówienia w zakresie objętym prawem opcji.
Okoliczności skorzystania z prawa opcji zostały określone w §1 ust. 6 Umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby:
1) termin ważności Kart nie był krótszy niż 12 miesięcy od dnia ich dostawy do siedziby
Zamawiającego. Wykonawca może zadeklarować dłuższy termin ważności Kart.
2) Karty były realizowane na okaziciela (niespersonalizowane);
3) Karty były fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i nie posiadały jakichkolwiek
wad prawnych ani wad fizycznych;
4) Karty uprawniały do dokonania dowolnych transakcji bezgotówkowych (do wysokości
limitu na karcie) w minimum 4000 placówek handlowowo-usługowych na terenie Polski,
posiadających czytniki Kart. Wykonawca może zadeklarować większą liczbę placówek;
5) Karty zostały dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność
Wykonawcy;
6) Karty były zabezpieczone indywidualnym kodem PIN;
7) Każda Karta została umieszczona w oddzielnej kopercie zawierającej przypisany
dla tej Karty kod PIN;
8) aktywacji Kart dokonywali użytkownicy kart poprzez kod PIN dołączony do Karty,
zgodnie z instrukcją dołączoną do Kart. Do każdej Karty musi być dołączona instrukcja
aktywacji Karty;
9) Karta umożliwiała bezpłatne telefoniczne zastrzeżenie Karty w przypadku jej zgubienia
lub zniszczenia;
10) Karta umożliwiała bezpłatne sprawdzenie wysokości środków na Karcie w bankomacie lub
w Internecie.
3. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat z tytułu korzystania z Kart przez użytkowników
w okresie ich ważności (w szczególności opłaty za wydanie Karty, opłaty za aktywację Karty,
opłaty rocznej za użytkowanie Karty, prowizji od każdej transakcji realizowanej za pomocą
Karty, opłaty za zastrzeżenie Karty w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia, opłaty z tytułu
ubezpieczenia Karty, opłaty za zmianę numeru PIN przypisanego do Karty itp.).
4. Dostarczone Karty nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 2019 r. poz. 1010), w szczególności utrudniać dostępu do
rynku poprzez:
1) emitowanie oraz realizację znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na
towary lub usługi, oferowanych poniżej ich wartości nominalnej;
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2) emitowanie oraz realizację znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na
towary lub usługi o cenie przewyższającej wartość nominalną znaku.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia oferty na zakup Kart z innymi usługami
finansowymi.
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