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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 33/15/PN) na świadczenie usług
telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów
telefonicznych oraz przenośnych modemów/routerów wi-fi.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwaną Pzp, uprzejmie informuję, iż w dniu 8 i 9
października 2015 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniem udzielanym
przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
„Załącznik Nr 2 SIWZ - formularz ofertowy, str. 2 – tabela cenowa - prosimy o doprecyzowanie czy
Zamawiający dopuszcza wpisanie kwoty 0,00 PLN, jeżeli Wykonawca oferuje usługi bezpłatnie?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza świadczenie pewnych usług bezpłatnie. W takim przypadku należy jako
cenę jednostkową wpisać 0,00 zł.
PYTANIE 2
„Załącznik Nr 2 SIWZ - formularz ofertowy, str. 2 – tabela cenowa - prosimy o doprecyzowanie jak
Wykonawca ma wyliczyć opłaty, skoro nie ma w formularzu mowy o żadnych abonamentach?
W formularzu widnieje zapis w treści: „cena abonamentu brutto za 36 m-cy - suma kol. 6 (wiersze 1-

4) x 36 m-cy” oraz „cena brutto oferty (cena abonamentu brutto za 36 m-cy + cena urządzeń
brutto)”?”
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z opisem zawartym w 14.1. SIWZ cena oferty brutto służy jedynie do porównania
złożonych ofert. Sposób jej wyliczenia winien być zgodny ze sposobem wynikającym z tabeli
znajdującej się w formularzu ofertowym. Zasady rozliczania określone zostały we Wzorze umowy,
natomiast informacje dotyczące szacowanego abonamentu zawarto w pkt 3 SIWZ. Zamawiający
informuje, że dokonał zmiany formularza ofertowego – aktualny wzór został załączony do
niniejszych odpowiedzi.
PYTANIE 3
„SIWZ, str. 3, tabela 3 - prosimy o wyjaśnienie kwoty 15.500,00 PLN brutto gdyż według obliczeń
Wykonawcy wychodzi kwota 15.800,00 PLN brutto?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, iż w opisie znajdującym się w ostatnim wierszu tabeli wystąpiła omyłka.
Winno być: „Wysokość abonamentu w zaokrągleniu w dół do 0,5 tyś zł brutto - 15 500 zł”.
PYTANIE 4
„Pkt 3.8. SIWZ oraz załącznik Nr 6 SIWZ § 8, ust 5 wzoru umowy - co Zamawiający rozumie przez
zapis „niewielki spadek prędkości danych” - czy jest możliwość określenia dopuszczalnego dla
Zamawiającego spadku prędkości? Proszę o doprecyzowanie zapisu.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający doprecyzowuje, iż prędkość transmisji danych przy ich pobieraniu i wysyłaniu musi
być nie niższa niż dla technologii UMTS.
PYTANIE 5
„Pkt 3.13 SIWZ – zapis w treści: „Koszty wymiany telefonów nie są rozliczane z budżetu, o którym
mowa w pkt 3.2. SIWZ” - czy koszt wymiany telefonów jest kosztem ponoszonym odrębnie przez
Zamawiającego, i jeśli tak to na jakich zasadach oraz jaką przewiduje Zamawiający maksymalną
kwotę na tę cześć zamówienia? Proszę o doprecyzowanie zapisu.”
ODPOWIEDŹ
Koszt wymiany telefonów jest kosztem ponoszonym odrębnie przez Zamawiającego i zgodnie z
SIWZ Zamawiający wyjaśnia, iż koszty wymiany telefonów nie będą rozliczane w ramach
abonamentu.
W takim przypadku do faktury za dany miesiąc, obejmującej koszt abonamentu, o którym mowa w
pkt 3.2. zostanie dodana wartość wynikającą z ilości telefonów i ich cen zgodnie ze stawkami dla
aparatów typu A i B określonymi przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Zamawiający
dopuszcza możliwość wystawienia odrębnej faktury za dostarczony sprzęt (zamiast faktury
obejmującej koszt abonamentu oraz wartość telefonów).
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 86 ust. 3 uPzp 3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert
zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z
powyższym Zamawiający nie może podać takiej kwoty przed otwarciem ofert.

PYTANIE 6
„Pkt 4 SIWZ oraz załącznik Nr 6 SIWZ § 2, ust 2 wzoru umowy - jaki jest dokładny termin
rozpoczęcia wykonywania zamówienie, skoro przeniesienie numerów ma nastąpić w innym terminie i
to z wyprzedzeniem /patrz pkt. 3.15 SIWZ/- samo zaś przeniesienie jest już elementem wykonywania
zamówienia? Proszę o doprecyzowanie zapisu.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, iż Zgodnie z § 2 ust 1 „Umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez okres 36
miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług, tj. przeniesienia i aktywacji kart SIM
(…)”, oznacza to iż Zamawiający podpisze z wykonawcą umowę przed terminem świadczenia usług
o których mowa w pkt 3 SIWZ właśnie w celu dokonania ewentualnego przeniesienia i uruchomienia
nowych kart SIM.
W § 2 ust 2 jest mowa o rozwiązaniu przyszłej umowy. Do czasu rozwiązania nowej umowy
Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie w celu wyłonienia nowego Wykonawcy.
Dodatkowo Zamawiający modyfikuje brzmienie § 2 ust 2 w następujący sposób: „Z zastrzeżeniem
innych przypadków przewidzianych postanowieniami Umowy lub przepisów prawa, Umowa ulega
rozwiązaniu przed okresem, na jaki została zawarta z chwilą, gdy łącznie zapłacone, a także należne,
lecz jeszcze niezapłacone wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia Usług przekroczy kwotę,
o której mowa w § 8 ust 1 Umowy. Jeżeli kwota środków na umowie po uwzględnieniu zapłaty za
ostatnią fakturę będzie niższa niż wartość aktualnego abonamentu umowa ulega rozwiązaniu z
ostatnim dniem okresu rozliczeniowego. Wykonawca w takiej sytuacji w następnym okresie
rozliczeniowym nie naliczy wartości aktualnego abonamentu, a jedynie uwzględni koszty wynikające
z opłat ponad abonament.
PYTANIE 7
„Załącznik Nr 1 SIWZ, pkt A.19 - czy ta zamiana odbywać się będzie na zakupie i kto ponosi koszty
tej wymiany?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, iż koszty wymiany telefonów ponosi Zamawiający. Nie będą rozliczane one
w ramach abonamentu. W takim przypadku do faktury za dany miesiąc, obejmującej koszt
abonamentu, o którym mowa w pkt 3.2. zostanie dodana wartość wynikającą z ilości telefonów i ich
cen zgodnie ze stawkami dla aparatów typu A i B określonymi przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia odrębnej faktury za dostarczony sprzęt
(zamiast faktury obejmującej koszt abonamentu oraz wartość telefonów).
Zgodnie z pkt. 3.12 SIWZ Przedmiotem zamówienia jest również dostawa urządzeń, które obsługują
technologię LTE:
3.12.1. 140 szt. telefonów (w tym 70 szt. podczas wymiany urządzeń po 18 miesiącach trwania
umowy), typu A dla abonentów dla grupy I, (z zastrzeżeniem możliwości wyboru telefonów również
z grupy B)
3.12.2. 240 szt. telefonów (w tym 120 szt. podczas wymiany urządzeń po 18 miesiącach trwania
umowy) typu B dla abonentów z grupy II,

PYTANIE 8
„Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 8, ust 3 - czy przez ten zapis należy rozumieć, że
wynagrodzenie jest ryczałtowe?”
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z § 8 pkt 3 wzoru umowy kwota abonamentu, może być powiększona (w przypadku
wykorzystania pełnej kwoty Abonamentu) stosownie do ilości faktycznie zrealizowanych Usług, na
podstawie cen jednostkowych wymienionych w Ofercie oraz cennikach usług, o których mowa w
rozdziale A pkt. 5 SOPZ, a także o ceny aparatów telefonicznych (jeżeli w danym miesiącu były
kupowane/wymieniane). Nie można więc powiedzieć, iż jest to wynagrodzenie ryczałtowe, ponieważ
tylko w przypadku wykorzystania mniejszej ilości np. minut niż wnika to z abonamentu,
Zamawiający płaci stałą kwotę.
PYTANIE 9
„Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 9, ust 1, pkt 1 oraz § 10, ust 1, pkt 1- czy Zamawiający widzi
możliwość zamiany słowa „późnienie” na „zwłokę”? Opóźnienie zgodnie orzecznictwem Urzędu
Zamówień Publicznych jest naruszeniem równowagi stron.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę oraz modyfikuje treść wzoru umowy.
PYTANIE 10
Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 9, ust 1, pkt 3 – proszę o wyjaśnienie zapisu w treści „inne niż w
ust. 1, 2, 4 i 6”- o jakie ustępy tu chodzi skoro w § 9 jest tylko ust. 1 i 2 i 3? Czy Zamawiający widzi
możliwość wykreślenia tego zapisu z uwagi na brak precyzji i swobodę oceny tego naruszenia przez
Zamawiającego, czym narusza zasady i równość stron?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający modyfikuje zapis § 9, ust 1, pkt 3 na za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy inne niż w § 9, ust 1 pkt. 1, 2, 4 i 6 – w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w § 8
ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia i , wyjaśnia jednocześnie, iż kary umowne mają pełnić
funkcję prewencyjną.
PYTANIE 11
„Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 9, ust 1, pkt 4 - czy Zamawiający widzi możliwość
dostosowania zapisów do przepisów rangi ustawowej tj. prawa telekomunikacyjnego gdyż zapis ten
może być uznany za nieważny?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający zmienia brzmienie § 9, ust 1, pkt. 4:
Z: „Zamawiający po zakończeniu procedury reklamacyjnej zastrzega sobie prawo naliczenia
Wykonawcy kary umownej: za przerwę w świadczeniu Usług trwającą ponad trzy godziny – w
wysokości 0,1% kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdą kolejną rozpoczętą
godzinę przerwy”,

na: „Zamawiający po zakończeniu procedury reklamacyjnej zastrzega sobie prawo naliczenia
Wykonawcy kary umownej: „za przerwę w świadczeniu usług w następującym zakresie:
a) Za każdy dzień przerwy w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków
z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy
(odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od
36 godzin).
b) Za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi telefonicznej płatnej okresowo
trwającej dłużej niż 12 godzin, Zamawiającemu przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty
abonamentowej”.
PYTANIE 12
„Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 9, ust 1, pkt 6 - czy to jest kara jednostkowa czy za każdy
przypadek, a jeśli za każdy przypadek kara ta jest rażąco zawyżona – wnosimy o jej zmniejszenie co
najmniej do wysokości 5% kwoty brutto.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, że jest to kara jednostkowa i pozostawia zapisy SIWZ
w niezmienionym kształcie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż kary umowne mają pełnić
funkcję prewencyjną i mają zdyscyplinować Wykonawcę do dostarczenia zamawianego sprzętu w
wyznaczonym terminie.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje brzmienie § 9, ust 1, pkt 6: „za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy w zakresie dostawy Sprzętu w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym
terminie, o którym mowa w § 4 ust. 8 zd. drugie Umowy – w wysokości 5% kwoty brutto, o której
mowa w § 8 ust. 1 Umowy”.
PYTANIE 13
„Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 9, ust 2 - czy sposób pokrywania tych kar z wynagrodzenia
przewiduje oświadczenie o potrąceniu czy też inne formy? Wnosimy o doprecyzowanie zapisu.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający modyfikuje brzmienie § 9, ust 2:
z:” Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub
na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.”
na: „Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy po
przekazaniu Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu”.
PYTANIE 14
„Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 10, ust 1, pkt 4 – zapis w treści „zgłoszenia wobec
Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości” - czy Zamawiający wykreśli kwestie upadłości jako
niezgodą z prawem upadłościowym?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Redakcja art. 83 ustawy Prawo
Upadłościowe i Naprawcze wskazuje jednoznacznie, że przepis ten odnosi się tylko do takich

postanowień umownych, które łączą z ogłoszeniem upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku
prawnego, którego stroną jest upadły. Nie wyklucza to możliwości wypowiedzenia umowy czy
odstąpienia od umowy przed ogłoszeniem upadłości także wtedy, gdy dokonano tego już po złożeniu
wniosku o ogłoszenie upadłości. Przepis art. 83 nie ma też zastosowania do takich postanowień
umowy, która zastrzega zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego na wypadek złożenia wniosku o
ogłoszenie upadłości.
PYTANIE 15
„Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 11, ust 1, pkt 1 - na jakiej zasadzie Zamawiający przewiduje
zmianę wynagrodzenia in minus przy zachowaniu 100 % świadczenia Wykonawcy? Sytuacja taka
stanowi naruszenie zasad wyceny oferty i naruszenie zapisów ustawy UZP. Wnosimy o wykreślenie
niniejszego zapisu.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający modyfikuje § 11, ust 1, pkt 1 w następujący sposób: „dopuszczalne jest obniżenie
wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, po wyrażeniu
zgody obydwu stron”,
PYTANIE 16
„Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 11, ust 1, pkt 3 - czy jeśli Zamawiający dopuszcza zmianę
terminów ze względu na przyczyny po stronie Zamawiającego, to na jakiej zasadzie chce naliczać
kary za opóźnienia, a nie za zwłokę. Brak konsekwencji i podwójne karanie Wykonawcy. Proszę o
doprecyzowanie zapisów.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, iż ww. zamiana terminu dotyczy czasu realizacji całego przedmiotu
zamówienia. Kary umowne naliczane są natomiast za zwłokę w wykonaniu poszczególnych jej
elementów.
PYTANIE 17
„Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 11, ust 1, pkt 9 - czy Zamawiający przewiduje możliwość
pełnej zmiany skoro Wykonawca wykaże zasadność wzrostu kosztów – wnosimy o wyjaśnienie
zapisu?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, iż przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia jedynie o połowę różnicy.
PYTANIE 18
„Pkt 3.1.4 SIWZ oraz pkt 4.3 i pkt 4.4 załącznika Nr 1 SIWZ – zwracamy się z prośbą o
doprecyzowanie, że bezpłatne połączenia oraz wiadomości SMS/MMS dotyczą połączeń krajowych z
wyłączeniem numerów skróconych, numerów specjalnych o podwyższonej płatności oraz płatnych
infolinii. Opłaty za ww. połączenia i wiadomości naliczane będą zgodnie z obowiązującym cennikiem
usług telekomunikacyjnych w sieci Wykonawcy.”
ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, iż bezpłatne połączenia oraz wiadomości SMS/MMS dotyczą połączeń
krajowych z wyłączeniem numerów skróconych, numerów specjalnych o podwyższonej płatności
oraz płatnych infolinii. Opłaty za ww. połączenia i wiadomości naliczane będą zgodnie z
obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Wykonawcy
PYTANIE 19
„Załącznik Nr 1 SIWZ pkt A.4.13 - zwracamy się z prośbę o wydłużenie czasu usuwania awarii do 24
godzin w dni robocze, z wyłączeniem awarii wynikających z działania siły wyższej oraz
nieuprawnionego działania osób trzecich.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i pozostawia zapisy SIWZ
w niezmienionym kształcie.
PYTANIE 20
„Załącznik Nr 1 SIWZ pkt A.9. oraz pkt A.15 – wyjaśniamy, że Wykonawca wystawiając fakturę za
usługi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy uwzględnia w niej koszty wykonanych w tym
okresie rozliczeniowym połączeń np. telefonicznych, a więc mamy do czynienia z opłacaniem z dołu.
Natomiast abonament za usługi telekomunikacyjne jest opłacany z góry. Wyżej wymieniony sposób
rozliczania jest zgodny z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne, mającą
bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. W związku z
powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy dopuszcza wystawianie przez
Wykonawcę faktury VAT w sposób przedstawiony powyżej, a więc abonament za usługi
telekomunikacyjne opłacany z góry, a ewentualne koszty wykonanych połączeń telekomunikacyjnych
opłacane z dołu, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową? Czy Zamawiający wyraża na to zgodę?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę na abonament za usługi telekomunikacyjne opłacany z góry, a
ewentualne koszty wykonanych połączeń telekomunikacyjnych opłacane z dołu.
PYTANIE 21
„Załącznik Nr 1 SIWZ pkt C.2 – zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia
Zamawiającemu zestawienia zawierającego kod PIN – kod ten dołączany jest do każdej karty SIM i
stanowi informacje poufną, która powinna być dostępna jedynie użytkownikowi karty SIM, ponadto
kod ten może być w każdej chwili zmieniony przez Użytkownika.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i pozostawia zapisy SIWZ
w niezmienionym kształcie.
PYTANIE 22
„Załącznik Nr 1 SIWZ pkt E.1 - zwracamy się z prośba o doprecyzowanie, że jednosekundowa
taryfikacja dotyczy połączeń głosowych na terenie kraju z wyłączeniem numerów skróconych,

numerów specjalnych o podwyższonej płatności oraz płatnych infolinii. Opłaty za ww. połączenia i
wiadomości naliczane będą zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci
Wykonawcy.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający modyfikuje treść Załącznika Nr 1 SIWZ w pkt. E.:
z: „Naliczanie połączeń co 1 sekundę w połączeniach krajowych (nie dotyczy połączeń głosowych za
pomocą transmisji danych).”
na: „Naliczanie połączeń co 1 sekundę w połączeniach krajowych głosowych (nie dotyczy połączeń
głosowych za pomocą transmisji danych) na terenie kraju z wyłączeniem numerów skróconych,
numerów specjalnych o podwyższonej płatności oraz płatnych infolinii (opłaty za ww. połączenia i
wiadomości naliczane będą zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci
Wykonawcy).”
PYTANIE 23
„Załącznik Nr 1 SIWZ pkt G.3 oraz § 7 ust 10, 11 załącznika Nr 6 SIWZ wzór umowy - zwracam się z
zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na powiadamianie Wykonawcy o stwierdzonych awariach
wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Biura Obsługi Klienta Wykonawcy oraz poprzez
pocztę elektroniczną na adres e-mail dedykowanego ze strony Wykonawcy Opiekuna Biznesowego,
bez konieczności wysyłania faksów do Wykonawcy? Infolinia Biura Obsługi Klienta Wykonawcy jest
czynna w cyklu 24 godziny przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, a dodatkowo Zamawiający może
skonsultować się, czy jest to faktycznie awaria po stronie Wykonawcy oraz otrzymać bezpośrednio
potwierdzenie przyjęcia zlecenia na SMS lub e-mail, a więc jest to bardzo korzystna forma kontaktu
(brak możliwości wysyłki potwierdzenia na numer fax).”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
PYTANIE 24
„Załącznik Nr 1 SIWZ pkt G.10 - z uwagi na fakt, że to nie Wykonawca udziela gwarancji, a jedynie
przekazuje dokumenty gwarancyjne Producenta telefonów/modemów oraz z uwagi na fakt, że
dokumenty gwarancyjne precyzują terminy naprawy sprzętu, zwracamy się do Zamawiającego z
prośbą o modyfikację wymagań i doprecyzowanie wszystkich zapisów o informację, że Zamawiający
akceptuje gwarancje udzielaną przez producenta jak również terminy naprawy usterek zgodnie z
zapisami znajdującymi się w dokumentach gwarancyjnych. Zwracamy się również o doprecyzowanie
zapisów o informację, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, do których doszło z winy Użytkownika
aparatu/modemu.”
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z pkt A. 4.14. załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający dopuszcza udzielenie gwarancji
producenta urządzenia, w przypadku telefonów i modemów z zastrzeżeniem, iż Wykonawca
odpowiada z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych (tj. jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia przekazania urządzeń Zamawiającemu).

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, do których doszło z winy
Użytkownika aparatu/modemu.
Zamawiający modyfikuje pkt. G2 oraz §7 ust. 2 wzoru umowy:
Z: „Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt był objęty gwarancją, przy czym minimalne okresy
gwarancji wynoszą:
1) Dla telefonów – 24 miesiące (w uzasadnionych przypadkach gwarancja może zostać udzielona na
inny okres, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy – np. gdy producent nie udziela gwarancji na okres 24
m-cy)
2) Dla przenośnych modemów/routerów wi-fi – 36 miesięcy
3) Dla akcesoriów – 12 miesięcy
4) Dla baterii – 6 miesięcy
5) Dla nośników pamięci 90 dni (karty pamięci)”
Na: „Dostarczone aparaty telefoniczne i modemy powinny być objęte gwarancją producenta na
zasadach określonych w karcie gwarancyjnej producenta, jednak Wykonawca ponosi
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady urządzeń.”
PYTANIE 25
„Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 2, ust 1 – zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że tak
sformułowany zapis upoważnia Wykonawcę do wyłączenia wszystkich numerów w dniu zakończenia
umowy, niezależnie od woli Zamawiającego oraz toczącego się postępowania przetargowego
dotyczącego dalszego korzystania z usług. Wyłączenie numerów może uniemożliwić przeniesienie
numerów do innego Operatora jak również ponowną aktywacje z zachowaniem dotychczasowych
numerów. Zwracamy się zatem z prośbą o modyfikację zapisów, oraz uwzględnienie konieczności
złożenia przez Zamawiającego stosowanego dokumentu na podstawie którego ma nastąpić
wyłączenie numerów.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów wzoru umowy. Od decyzji Zamawiającego
będzie zależało przeniesienie numerów/ponowna aktywacja z zachowaniem dotychczasowych
numerów obecnego Operatora poprzez przeprowadzenie procedury przetargowej odpowiednio
wcześnie tj. przed zakończeniem obowiązywania zawartej umowy lub udzielenie zamówienia
uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przed zakończeniem obowiązywania umowy wynikającym z § 2, ust 1 poinformuje
wykonawcę o zachowaniu wskazanych numerów z obecnym operatorem a w przypadku wyboru
nowego operatora Zamawiający lub operator w jego imieniu poinformuje o przeniesieniu numerów.
Zamawiający w trakcie obowiązywania obecnej umowy podejmie działania zmierzające do
zachowania obecnych numerów telefonicznych poprzez przeprowadzenie postępowania
przetargowego. W przypadku braku zawarcia nowej umowy o świadczenie usług telefonicznych w
odpowiednim terminie Zamawiający podejmie dialog z Wykonawca o możliwości zachowania przez
niego numerów.
PYTANIE 26

„Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 2, ust 2 - zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że zgodnie
z treścią zapisu Wykonawca w dniu zakończenia umowy będzie zobowiązany do wyłączenia
posiadanych numerów, niezależnie od toczącego się postępowania dotyczącego kontynuacji
świadczenia usług telekomunikacyjnych co uniemożliwi ewentualne przeniesienie numerów do innego
Operatora lub kontynuację usług u Operatora wybranego w obecnym postępowaniu. Proponujemy
zatem rezygnację z zapisu lub jego modyfikację.”
ODPOWIEDŹ
Patrz odpowiedź na pytanie 25
PYTANIE 27
„Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 8 ust 6, 7 – zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisu o
informacje, że wskazane jednostkowe ceny są cenami netto.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający modyfikuje Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 8 ust 6 i 7 w następujący sposób:
 „ust. 6. Połączenia rozliczane są w ramach Abonamentu i stanowią iloczyn wielokrotności ilości
wykonanych połączeń naliczanych co 1 sekundę i wartości netto jednostkowej ceny czasu
połączenia trwającego 1 sekundę określonej na podstawie cen połączeń podanych w Ofercie.
Wykonawca powiększy wartość miesięczną opłat za wykonywanie usług o należny podatek.”
 „ust. 7. SMS-y i MMS-y rozliczane są w ramach Abonamentu i stanowią iloczyn faktycznie
wysłanych widomości i ceny jednostkowej za dany typ wiadomości podany w Załączniku nr 2 do
Umowy. Wykonawca powiększy wartość miesięczną opłat za wykonywanie usług o należny
podatek.”
Ponadto Zamawiający modyfikuje pkt. 3.5 SIWZ „Pozostałe usługi nie określone w Formularzu
ofertowym będą zgodne z cennikiem Wykonawcy dla najwyższego planu taryfowego dla grupy
biznes. Wykonawca powiększy wartość miesięczną opłat za wykonywanie usług o należny
podatek.”
PYTANIE 28
„Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 8, ust 10 - zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że
zgodnie zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, obowiązek
podatkowy w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu
płatności (a nie na zasadach ogólnych – z chwilą realizacji usługi). Stąd też uzależnienie początku
biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego
znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego(nie jest bowiem
możliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto poważnie utrudnia prawidłowe
wystawienie faktury VAT. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem,
czy zgadza się na modyfikację i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo
podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na 21 dni od daty
prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w treści faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do

doręczania faktury na co najmniej 7 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie
niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie
przedłużony o czas opóźnienia?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i pozostawia zapisy SIWZ
w niezmienionym kształcie.
PYTANIE 29
„Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 8, ust 11 - zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi
się na modyfikacje zapisu i określenie iż za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania należności na
rachunku bankowym Wykonawcy, zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego uznanie zapłaty
należności następuje z chwilą postawienia środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela – czyt.
Wykonawcy – co w przypadku płatności bezgotówkowej oznacza wpłynięcie środków na konto
Wykonawcy.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i pozostawia zapisy SIWZ
w niezmienionym kształcie.
PYTANIE 30
Załącznik Nr 6 SIWZ wzór umowy, § 9 - zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów, że
naliczenia kar umownych przez Zamawiającego może nastąpić wyłączenie po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego, potwierdzającego winę Wykonawcy. Podstawą naliczenia kary
umownej stanowią dokumenty wystawione przez Zamawiającego, zawierające specyfikację
obciążenia wraz ze wskazaniem terminu płatności.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i pozostawia zapisy SIWZ
w niezmienionym kształcie.
PYTANIE 31
SIWZ pkt. 3.8 – Wykonawca wnosi, aby Zamawiający wyjaśnił bądź doprecyzował co należy
rozumieć pod pojęciem „niewielkiego spadku prędkości danych”.
ODPOWIEDŹ
Patrz odpowiedź na pytanie 4.
PYTANIE 32
Załącznik numer 1 do SIWZ pkt 6 oraz lit. E pkt.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby identyfikacja
numeru dzwoniącego dotyczyła tylko tych numerów, które nie są zastrzeżone zgodnie z art. 171
ustawy prawo telekomunikacyjne?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę, aby identyfikacja numeru dzwoniącego dotyczyła tylko tych numerów,
które nie są zastrzeżone zgodnie z art. 171 ustawy prawo telekomunikacyjne oraz odpowiednio

modyfikuje treść SIWZ
PYTANIE 33
Załącznik numer 1 do SIWZ pkt 6 ppkt. 7 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia nieaktywnych kart
SIM do swojej siedziby (co jest praktyką stosowaną przez operatorów mającą na celu zapewnienie
bezpieczeństwa) czy też wymaga jednak dostarczenia aktywnych kart SIM tak jak to napisał w
Załączniku numer 1 do SIWZ pkt 6 ppkt. 7?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje modyfikuje treść Załącznika numer 1 do SIWZ pkt 6 ppkt. 7:
„W ramach usługi Wykonawca dostarczy aktywne lub nieaktywne karty SIM (zgodnie z jego
wyborem) oraz aparaty telefonii komórkowej wraz kartami pamięci (jeżeli posiadają możliwość
instalacji kart pamięci), a także zapewni bezpłatny serwis funkcjonowania uruchomionego systemu i
dostarczonych urządzeń oraz ich transport”.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że czas aktywacji kart sim został szczegółowo określony w
Załączniku numer 1 do SIWZ pkt 6 ppkt. 8
PYTANIE 34
Załącznik numer 1 do SIWZ lit. B ppkt 1 Stosownie do treści Załącznika numer 1 do SIWZ pkt lit. B
ppkt 1, Wykonawca ma zagwarantować dostęp do sieci telefonii komórkowej na poziomie nie
mniejszym niż 91%. W celu stworzenia warunków dla rzeczywistej realizacji powyższego wymogu, a
także możliwości dokonania autoweryfikacji zdolności wykonawców do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie Załącznika numer 1 do SIWZ pkt lit. B
ppkt 1 SIWZ poprzez przyjęcie, że dostępność sieci i usług dla użytkowników będzie zgodna z
mapami zasięgu dostępnymi na stronach WWW Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę odpowiednio modyfikując treść Załącznika numer 1 do SIWZ pkt lit. B
ppkt 1 SIWZ. Zamawiający doprecyzowuje Załącznik nr 1 do SIWZ pkt lit. B ppkt 1 SIWZ poprzez
zmianę punktu: „Zamawiający wymaga, żeby dostępność sieci i świadczenie usług dla
użytkowników będzie zgodna z mapami zasięgu dostępnymi na stronie WWW Wykonawcy”.
PYTANIE 35
Załącznik numer 1 do SIWZ lit. E pkt. 1 Czy Zamawiający może określić ilość kart SIM oraz czas na
jaki planuje zawiesić połączenia?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić ilości kart SIM oraz czasu na jaki zawiesi
połączenia ponieważ tego nie jest w stanie przewidzieć. Zamawiający pragnie zauważyć iż w jego
ocenie ilość zawieszonych kart nie ma znaczenia przy takiej konstrukcji świadczenia usług jak w
niniejszym postępowaniu tzn. „worka” z którego mogą korzystać wszystkie karty sim
PYTANIE 36

Załącznik numer 1 do SIWZ lit. G pkt 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostarczone aparaty
telefoniczne i modemy były objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w karcie
gwarancyjnej, zaś Wykonawca ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej?
ODPOWIEDŹ
Patrz odpowiedź na pytanie 24
PYTANIE 37
Załącznik numer 1 do SIWZ lit. G pkt 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w
Załączniku numer 1 do SIWZ lit. G pkt 3 w taki sposób, że przyjmowanie zgłoszeń serwisowych
przez Wykonawcę odbywało się będzie w godzinach 8.30-16.30 w dni robocze?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę oraz odpowiednio modyfikuje treść SIWZ w Załączniku nr 1
do SIWZ lit. G pkt 3;
Z: „Wykonawca poda i uruchomi kanał kontaktowy (faks lub adres email) - czynny 24 godziny / 365
dni do zgłaszania uszkodzonego sprzętu oraz celem udzielenia konsultacji telefonicznych.”
Na: „Wykonawca poda i uruchomi kanał kontaktowy (faks lub adres email) - czynny godzinach 8.3016.30 w dni robocze do zgłaszania uszkodzonego sprzętu oraz celem udzielenia konsultacji
telefonicznych.”
PYTANIE 38
Załącznik nr 2 W związku z tym, że część towarów objętych zamówieniem jest wymieniona w
Załączniku 11 w poz. 28a-28c do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2011. 177.1054 ze zm.) dla dostawy których ma zastosowanie procedura odwrotnego
obciążenia, zgodnie z którą to Zamawiający ma obowiązek rozliczenia podatku VAT, wnosimy o
wyjaśnienie w jaki sposób w ofercie cenowej należy oznaczyć, iż sprzedaż odbywa się z
zastosowaniem ww. procedury?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający zmienia brzmienie załącznika nr 2 do SIWZ – formularza ofertowego. Jeżeli złożono
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (w formularzu
ofertowym), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
PYTANIE 39
Załącznik numer 6 par. 8 ust 10. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby regulowanie należności
następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę
faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty
jej wystawienia? Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych

określenie terminu płatności na 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego nie
pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża
Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku
dochodowego od osób prawnych.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i pozostawia zapisy SIWZ
w niezmienionym kształcie.
PYTANIE 40
Załącznik numer 6 par. 8 ust. 11 Mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r. (sygn.
akt II CRN 79/96), zgodnie z którym: "(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania
zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego", Wykonawca
wnosi o przyjęcie, że dniem zapłaty będzie dzień wpływu należności na konto Wykonawcy. Jak
potwierdza bowiem powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego, za spełnienie świadczenia pieniężnego
uważa się postawienie środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela, co w przypadku płatności
bezgotówkowej oznacza, że datą spełnienia świadczenia jest dzień, w którym świadczenie zasiliło
jego rachunek bankowy.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ oraz Zamawiający informuje, iż zapłata
wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, w terminie
21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
PYTANIE 41
Załącznik numer 6 par. 9 ust. – Wykonawca wnosi, aby Zamawiający wyraził zgodę na zastąpienia
słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”? Opóźnienia są następstwem okoliczności za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Są to okoliczności na które wykonawca nie ma wpływu.
ODPOWIEDŹ
Patrz odpowiedź na pytanie nr 9
PYTANIE 42
Załącznik nr 6 par. 9 ust. 2 Wykonawca wnosi o modyfikację treści par. 9 ust. 2 Umowy, poprzez
przyjęcie, że zapłata kar umownych nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez
Zamawiającego noty obciążeniowej. Utrzymanie postanowień umownych umożliwiających
potracenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje bowiem możliwości weryfikacji zasadności i
poprawności naliczenia tych kar. Ponadto Zamawiający dysponować będzie także zabezpieczeniem
należytego wykonania Umowy, które ma służyć do pokrycia roszczeń tytułu nienależytego wykonania
Umowy. Jednocześnie wskazać należy, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko
i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z
winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają
możliwość zaprezentowania swoich stanowisk. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. Akt II

CR 419/67): „(…)jeżeli wykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem
okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.), kary
umownej nie nalicza się. Stąd naliczenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być
poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu
umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie
istnienia przesłanek naliczenia kar umownych.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający w § 9 ust. 1 wskazał, iż Zamawiający po zakończeniu procedury reklamacyjnej
zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej. W trakcie przeprowadzonego
postępowania reklamacyjnego Wykonawca będzie miał m. in. możliwość ustalenia istnienia
przesłanek naliczenia kar umownych.
PYTANIE 43
Zgodnie z treścią projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej załącznik do
SIWZ, za świadczenie usług objętych umową, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wskazane w
formularzu ofertowym. Z uwagi jednak na fakt, iż formularz oferty nie zawiera wyspecyfikowanych
wszystkich usług objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści SIWZ, a
w konsekwencji o zmianę projektu umowy poprzez wyraźne zastrzeżenie, że wynagrodzenie, które
będzie wskazane w par. 8 ust. 1 umowy, nie obejmuje wynagrodzenia za usługi dodatkowe, które
będą rozliczane w oparciu o aktualny cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów
biznesowych obowiązujący u Wykonawcy w okresie rozliczeniowym, w którym Zamawiający
korzystał z tychże usług.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż kwota z § 8 ust. 1 będzie tożsama z wartością wynikającą z kwoty jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, którą poda podczas otwarcia
ofert. Nie jest to wartość wynikająca z oferty Wykonawcy. Zamawiający przypomina, iż wartość
oferty będzie służyła do porównania ofert. Usługi dodatkowe będą rozliczane zgodnie z § 9 ust. 3
wzoru umowy.
PYTANIE 44
SIWZ pkt. 3. ppkt. 3.1.4. – prosimy o potwierdzenie, że „bezpłatne, krajowe połączenia głosowe w
sieci (…)” dotyczą połączeń w sieci wykonawcy.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający potwierdza powyższe, modyfikując treść SIWZ pkt. 3. ppkt 3.1.4.
PYTANIE 45
SOPZ lit. E pkt. 4 – Zamawiający wymaga stałej miesięczne opłaty dla wszystkich kart SIM tj.
jednego wspólnego abonamentu z którego będą korzystać wszystkie karty SIM. Prosimy o
doprecyzowanie jakie bieżące użycie usług na poszczególnych MSISDN Zamawiający ma na myśli?
Oraz konfigurację przez administratora jakich usług Zamawiający ma na myśli?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający modyfikuje treść SOPZ lit. E pkt. 4 z: „Bieżące użycie usług na poszczególnych
MSISDN (możliwość konfigurowania wybranej usługi przez administratora)”. Na: ”Zapewnienie
możliwości monitorowania, włączania i wyłączania usług dodatkowych (tj. nie wskazanych w SOPZ)
na poszczególnych MSISDN przez Zamawiającego lub po przekazaniu jego dyspozycji przez
Wykonawcę”
Zamawiający wyjaśnia, że poprzez usługi dodatkowe rozumie takie usługi dodatkowo płatne jak m.
in. telewizja mobilna, nawigacja mobilna (w przypadku możliwości ich wyłączenia).
PYTANIE 46
SOPZ lit. E pkt. 6 – Ponieważ Zamawiający wymaga stałej miesięczne opłaty dla wszystkich kart SIM
tj. jednego wspólnego abonamentu z którego będą korzystać wszystkie karty SIM nie jest możliwe
sprawdzenie stanu własnego rachunku przez użytkownika, gdyż użytkownik nie ma „własnego
rachunku”. Prosimy o wykreślenie tego zapisu lub doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść SOPZ lit. E pkt. 7 w przypadku technicznej możliwości
Wykonawca zapewni możliwość sprawdzania stanu miesięcznego wykorzystania środków przez
każdego użytkownika z osobna. Wykonawca będzie przekazywał raz w miesiącu Zamawiającemu
zestawienie kwot wykorzystanych na poszczególnych numerach/kartach sim.
PYTANIE 47
SOPZ lit. D – czy Zamawiający dopuszcza aby dostawa telefonów po 18 miesiącach trwania umowy
obejmowała telefony wskazane w SOPZ lub ich następców technologicznych? Wskazane w SOPZ
modele mogą zostać wycofane przez producentów ze sprzedaży i zastąpione nowszymi modelami.
Jeśli Zamawiający wyraża zgodę, prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający ma świadomość tego, iż wskazane modele mogą zostać wycofane dlatego określił
kwoty w poszczególnych grupach: powyżej 2600,00 zł dla gr. 1, których cena detaliczna brutto u
operatora według cennika dla grupy biznes lub poniżej kwoty 2600,00 zł, a powyższej 1500,00 zł dla
gr. 2. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ usuwając zapisy w pkt. 10.2. oraz wprowadzając zapisy o
następującym brzmieniu:
„pkt. 10.2. Wraz z ofertą Wykonawca składa szczegółowy cennik usług dla firm, który stanowić
będzie załącznik do umowy wg wymagań wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ.
Uwaga:
Oferta wykonawcy nie zawierająca szczegółowego cennika z cenami detalicznymi, zostanie
uznana jako niespełniająca wymagań postawionych w SIWZ i odrzucona na podst. art. 89 ust.
1 pkt 2 uPzp. Cennik stanowi treść oferty i nie będzie podlegał uzupełnieniu w trybie art. 26
ust. 3 uPzp.”

Ponadto Zamawiający informuje, że odstępuje od żądania załączenie do oferty od Wykonawców
szczegółowego cennika telefonów z cenami detalicznymi telefonów typu A i B, a także przenośnych
modemów/routerów wi-fi wg wymagań wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ. Powyższy cennik zostanie pobrany ze strony
internetowej Wykonawcy po podpisaniu umowy oraz po zgłoszeniu Zamawiającego dotyczącego
wymiany telefonów po 18 miesiącach
W
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Zamawiający
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1. TELEFON KOMÓRKOWY Typu A dla Grupy I 70x2=140 szt.

Telefony, których cena detaliczna brutto (cena nie obejmująca promocji, bez abonamentu oraz bez
aktywacji) u Wykonawcy (operatora) według cennika dla grupy biznes aktualnego na dzień zawarcia
umowy lub przekazanego przez Wykonawcę aktualnego w dniu zawarcia umowy wynosi co najmniej
2 600,00 zł. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże aktualny cennik o którym mowa
powyżej lub poinformuje Zamawiającego skąd może go pobrać ze strony internetowej Wykonawcy.
Zamawiający nie określa modeli oraz ilości poszczególnych modeli telefonów jakie zamówi.
Zamawiający przewiduje w tej

grupie

wybierać

m.in. następujące modele telefonów:

1. iPhone 6 min. 32 GB,
2. Samsung Galaxy S 6 ,
3. Samsung Galaxy S 6 Edge+,
4. Samsung Galaxy Note 4 lub Samsung Galaxy Note 5,
5. BlackBerry Passport lub Blackberry Classic Q20,
6. Sony Xperia Z3+ lub Sony Xperia Z3 lub Sony Xperia Z4 lub Sony Xperia Z5,
7. HTC One M9.
W przypadku gdy cena ww. telefonów wymienionych kwalifikuje do innej grupy pierwszeństwo ma
podział przedstawiony powyżej.
Zamawiający wymaga aby ww. cenniki zawierały co najmniej urządzenia z pozycji 1-4.
Zamawiający dopuszcza, aby dostawa telefonów po 18 miesiącach trwania umowy obejmowała
telefony wskazane w SOPZ lub ich następców technologicznych
2. TELEFON KOMÓRKOWY Typu B dla Grupy II 120x2=240 szt.
Telefony, których cena detaliczna brutto (cena nie obejmująca promocji, bez abonamentu oraz bez
aktywacji) u Wykonawcy (operatora) według cennika dla grupy biznes aktualnego na dzień zawarcia

umowy lub przekazanego przez Wykonawcę aktualnego w dniu zawarcia umowy wynosi od
1 500,00 zł do 2 600,00 zł. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże aktualny cennik o
którym mowa powyżej lub poinformuje Zamawiającego skąd może go pobrać ze strony internetowej
Wykonawcy. Zamawiający nie określa modeli oraz ilości poszczególnych modeli telefonów jakie
zamówi.
Zamawiający przewiduje w tej grupie wybierać m.in. następujące modele telefonów:
1. Samsung Galaxy S5 lub Samsung Galaxy S5 Neo
2. Nokia Lumia 930 lub Nokia Lumia 735,
3. HTC One C.
4. Sony Xperia Z3 Compact
5. LG G3 D858 16GB
6. Samsung Galaxy S4 i9506
W przypadku gdy cena ww. telefonów wymienionych kwalifikuje do innej grupy pierwszeństwo ma
podział przedstawiony powyżej.
Zamawiający wymaga aby ww. cenniki zawierały co najmniej urządzenia z pozycji 1-4.
Zamawiający dopuszcza, aby dostawa telefonów po 18 miesiącach trwania umowy obejmowała
telefony wskazane w SOPZ lub ich następców technologicznych
PYTANIE 48
„SIWZ pkt. 10.2.1 – wnosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciami modelu i oznaczenia
każdego oferowanego produktu. Czym wg. Zamawiającego różnią się te pojęcia?„
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, iż z cennika urządzeń powinny wynikać dokładne dane dotyczące
oferowanych produktów, aby można był je bez problemu zidentyfikować i nie podlegało wątpliwości
o jaki konkretnie produkt chodzi tj. wskazanie min. Nazwy producenta, modelu i ceny brutto.
PYTANIE 49
„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 2 – Zamawiający wymaga, aby cennik telefonów aktualny był na dzień
publikacji ogłoszenia. Wnioskujemy o zmianę przedmiotowego postanowienia i wskazanie, że cennik
telefonów powinien być aktualny na dzień składania ofert. Wskazanie, że powinien on być aktualny
na dzień publikacji ogłoszenia powoduje naruszenie art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.
naruszenie podstawowej zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wykonawca bowiem w dniu publikacji
ogłoszenia dopiero dowiedział się o wymaganiach Zamawiającego i nie miał jakiejkolwiek realnej
możliwości zaoferowania wymaganych przez Zamawiającego aparatów telefonicznych. Aby zapewnić
w postępowaniu poszanowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i

nie doprowadzać do naruszenia przepisów ustawy PZP Zamawiający powinien wymagać, aby cennik
aktualny telefonów aktualny był na dzień składania ofert, i o dokonanie takiej zmiany wnosimy.„
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, iż nie zgadza się za stwierdzeniem naruszenia art. 7 uPzp. Zamawiający
wyznaczył termin aktualności cennika taki sam dla wszystkich potencjalnych Wykonawców, tym
samym nie naruszył zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
Wykonawców.
Zamawiający odstępuje od żądania załączenia do oferty ww. cennika – patrz odpowiedź na pyt. 47.
PYTANIE 50
Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowego cennika telefonów, który powinien
spełniać następujące warunki:
- aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, tj. 23.09.2015 oraz
- zawierać telefony (modele) m.in. wymienione w SIWZ
- opublikowany na stronie internetowej operatora
- ogólnie dostępny,
Powyższe wymagania przesądzają, że ofertę w tym postępowaniu może złożyć wyłącznie wykonawca,
który w dniu 23.09.2015 r. (dzień publikacji ogłoszenia), w swoim ogólnie dostępnym cenniku
detalicznym telefonów, opublikowanym na swojej stronie internetowej, posiadał wszystkie modele
telefonów wymienione w SIWZ. Zgodnie bowiem z postanowieniami SIWZ, brak choćby jednego z
tych modeli telefonów w cenniku spowoduje odrzucenie oferty, a wykonawca nie będzie wezwany do
uzupełnienia cennika.
Taki warunek w oczywisty sposób ogranicza konkurencję i wyklucza bez jakiegokolwiek racjonalnego
uzasadnienia (zwłaszcza obiektywnymi potrzebami zamawiającego) możliwość ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców, który mogą zaoferować wszystkie wymagana modele telefonów i
dostarczyć je zamawiającemu, choć nie oferują ich w ofercie ogólnodostępnej. Podkreślić należy, że
zaoferowanie wszystkich wymaganych przez zamawiającego modeli telefonów jest jak najbardziej
możliwe. Nie istnieją żadne przeszkody prawne ani faktyczne, które uniemożliwiałyby zrealizowanie
przez operatora zamówienia w tym zakresie. Jednak wymagania formalne zamawiającego co do
cennika detalicznego uniemożliwiają to, wszystkim wykonawcom, którzy nie przewidzieli (bo nie mieli
takiej możliwości), że warunkiem ubiegania się o zamówienie będzie posiadanie cennika ogólnie
dostępnego, w którym to cenniku w dniu 23.09.2015 r. będą dostępne m.in. modele wymienione w
SIWZ
Nadmienić również należy, że katalog tych wymaganych modeli określony w SIWZ nie jest zamknięty,
co oznacza, że de facto, nie wiadomo jakie jeszcze inne modele mają znajdować się w tym cenniku.
Mając na uwadze to , że brak któregokolwiek z modeli spowoduje odrzucenie oferty, to przy takich
wymaganiach zamawiającego nie jest możliwe złożenie oferty, która nie będzie podlegać odrzuceniu.
Zawsze bowiem zamawiający może uznać że jakiego modelu nie ma. Warunkiem złożenia oferty i
cennika zgodnego z oczekiwaniami zamawiającego jest uwzględnienie w ogólnodostępnym cenniku

detalicznym operatora modeli wymienionych w SIWZ, przy czym zamawiający nie może żądać od
operatora, aby jego polityka sprzedażowa dla całego rynku (cennik ogólnodostępny) była
kształtowana w oparciu o oczekiwania jednego klienta. Zamawiający nie uwzględnił też, że niektóre z
modeli podanych w SIWZ mogą być wprowadzone do obrotu po dniu 23.09.2015, co będzie oznaczać
że nie ma możliwości złożenia oferty przez jakiegokolwiek operatora/wykonawcę.
Należy wspomnieć również, że obowiązkiem zamawiającego było opisanie przedmiotu zamówienia w
zgodzie z art. 29 ust. 1-3 ustawy PZP, w szczególności opis przedmiotu zamówienia powinien być
opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty. Ponadto przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję, a Zamawiający nie może opisywać zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu nie istnieją żadne trudności w opisaniu minimalnych parametrów
technicznych telefonów, a zatem nic nie przemawia za tym aby zamawiający był uprawniony do
wskazania konkretnych modeli sprzętu.
Powyższe prowadzi do wniosku, że zamawiający naruszył art. 29 ust. 1-3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy
PZP, co będzie miało istotny wpływ na wynik postępowania, a zatem będzie stanowić podstawę do
stwierdzenia nieważności umowy.
Czy biorąc pod uwagę powyższe uchybienia, zamawiający dokona modyfikacji SIWZ i opisze modele
telefonów za pomocą jednoznacznych i wyczerpujących, dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty oraz czy zrezygnuje z wymagania cennika sprzętu opisanego w SIWZ? Wykonawca nadmienia,
iż każdy operator, może złożyć zamawiającemu cennik detaliczny sprzętu np. dedykowany dla
zamawiającego, albo cennik ogólnodostępny dla całego rynku.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, iż nie zgadza się za stwierdzeniem naruszenia art. 7 uPzp. Zamawiający
wyznaczył termin aktualności cennika taki sam dla wszystkich potencjalnych Wykonawców, tym
samym nie naruszył zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
Wykonawców.

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jakie będą parametry techniczne

telefonów po okresie 18 m-cy od zawarcia umowy. Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa
telefonów, lecz świadczenie usług telefonicznych wraz z dostawą urządzeń do obsługi.
Zamawiający odstępuje od żądania załączenia do oferty szczegółowego cennika telefonów z cenami
detalicznymi telefonów (patrz odpowiedź na pytanie 47)
Załącznik nr 1 do odpowiedzi– Formularz ofertowy po zmianach
Zamawiający w dniu 23.10.2015r. przedłużył termin składania ofert na dzień 03.11.2015 godz. 12:00 o
czas niezbędny na przygotowanie i złożenie ofert uwzględniając udostępnienie powyższych wyjaśnień.
W związku z czym nie przedłuża terminu składania ofert o dodatkowy czas.

