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Urząd Miejski w Radomiu  
Biuro Zamówień Publicznych 

 

 
26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 

tel. 048 36-20-283;  
tel./fax. 048 36-20-282, 36-20-284 

Radom, dn. 22.02.2011r. 

  
 
 
 
 
 
 
BZP.271.168.2011.AĆ 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 
 
 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz  

z dostawą 115 telefonów komórkowych oraz 20 nowych kart SIM, ogłoszonego w dniu 
14.02.2011r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 52379-2011). 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedź jaka została 
udzielona  
w związku z przysłanym przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

 
 

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy w sprawie zamówienia załącznika w postaci 
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wykonawcy ? Obowiązek doręczenia Abonentowi 
/Zamawiającemu takiego regulaminu został nałożony  na wykonawcę jako operatora wynika z 
przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne. Dodanie załącznika rekomenduję uwzględnić w § 13 
załącznika nr 1 do SIWZ 

Odpowiedź:  
Tak, jeżeli jest zgodne z umową i SIWZ. 
Zgodnie z § 2 załącznika nr 1 do SIWZ: Regulaminy i warunki świadczenia usług Wykonawcy 

wiążą strony wyłącznie w tej części w której są bardziej korzystne dla Zamawiającego niż warunki 
umowy. 

 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w Pkt III1 ppkt 2  SIWZ oraz w Par 3 ust 2 
Załącznika nr 1 do SIWZ w taki sposób, że przeniesienie numerów nastąpi zgodnie z 
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków 
korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010 r.)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uznaje, że przeniesienie numerów nastąpi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 16.12.2010r. Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów w tym 
zakresie. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie dla poszczególnych kart SIM umów o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych ( umów jednostkowych) na formularzach wykonawcy, z zastrzeżeniem że w razie 
rozbieżności pomiędzy postanowieniami tych umów a postanowieniami umowy w sprawie zamówienia 
(umowy głównej) rozstrzygające będą postanowienia umowy głównej ?  Na operatorze spoczywa 
obowiązek zawarcia umów o świadczenie usług  telekomunikacyjnych w formie pisemnej , wynikający z 
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przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, które określa także minimalne wymogi co do treści takich 
umów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 4: 
Proszę zwrócić uwagę na wymóg dostarczenia aparatów telefonicznych na 7 dni przez uruchomieniem 
usługi! – Pkt III 2 ppkt 1 SIWZ. Czy zamawiający  wyrazi zgodę na dopisanie zwrotu „nie wcześniej 
jednak niż w dniu zawarcia umowy”  oraz o ile data wydania aparatów będzie datą podpisania 
protokołów. W innym przypadku bieg terminu gwarancji powinien zaczynać się od dnia ich wydania 
zamawiającemu 

Odpowiedź:  

Wymagany termin realizacji dostawy aparatów telefonicznych komórkowych nie później niż 7 
dni przed uruchomieniem świadczenia usługi telefonii komórkowej.  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w Pkt III3 ppkt 11 lit e SIWZ oraz w Par 1 ust 7 
Załącznika nr 1 do SIWZ w taki sposób, że naliczanie sekundowe będzie dostępne tylko w ramach 
połączeń krajowych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tych zapisów i nadaje im brzmienie: 

SIWZ III.3.11.e. Naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy we wszystkich połączeniach (1s/1s) 
wykonanych na terenie Polski.  

Załącznik nr 1 do SIWZ § 1 pkt 7. Długość każdorazowego połączenia głosowego wykonanego na 
terenie Polski będzie naliczana z dokładnością do 1 sekundy. Opłata za wykonane połączenia głosowe 
będzie wynikiem iloczynu łącznego czasu, uprawniających do naliczenia opłaty połączeń głosowych 
naliczanych co 1 sekundę i wartości 1/60 kosztu minuty połączenia głosowego, o którym mowa w ust. 
6. 
Pytanie 6: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w Pkt III3 ppkt 11 lit f SIWZ w taki sposób, że 
bezpłatne odsłuchiwanie poczty głosowej będzie dostępne tylko w ramach połączeń krajowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego zapisu i nadaje mu brzmienie: 

SIWZ III.3.11.f Bezpłatne korzystanie i odsłuchiwanie „poczty głosowej” na terenie Polski. 

 
Pytanie 7: 

Proszę zwrócić uwagę Zamawiającemu, że po Pkt III3 ppkt 11 jest pkt 14 – brak 12 i 13 

Odpowiedź: 
Brak punktów nie ma wpływu na treść SIWZ. 

 
Pytanie 8: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w Pkt III3 ppkt 14 SIWZ w taki sposób, że 
zasięg telefonii komórkowej będzie zgodny z mapami zasięgu umieszczonymi na stronach WWW 
Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w Pkt III4 ppkt 1 SIWZ oraz w Par 3 ust 4 
Załącznika nr 1 do SIWZ w taki sposób, że dostarczony sprzęt będzie objęty gwarancją producenta, a 
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi towaru? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 10: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w Pkt III5 ppkt 5 SIWZ oraz w Par 6 ust 4 
Załącznika nr 1 do SIWZ w taki sposób, aby wynagrodzenie było płatne w ciągu 21 dni od dnia 
wystawienia faktury Vat przez Wykonawcę? Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i 
przepisów podatkowych określenie terminu płatności na 14 dni od daty otrzymania faktury przez 
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 (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia 
05.04.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 
16 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, 
poz. 654 z późn. zm.) Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego, jako podatnika VAT również dotyczą 
zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej 
ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za 
okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć 
należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo 
błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego 
wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może 
być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia 
Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 11: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w Par 6 ust 6 Załącznika nr 1 do SIWZ w taki 
sposób, aby za datę zapłaty ustalić dzień, w którym wynagrodzenie znajdzie się na koncie bankowym 
Wykonawcy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 12: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w Par 10 ust 4 Załącznika nr 1 do SIWZ 
poprzez zmianę brzmienia zapisów na „Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody z wyłączeniem utraconych korzyści, jeżeli Wykonawca nie wykonuje bądź nienależycie 
Wykonuje zobowiązania wynikające z umowy"?  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w Par 10 ust 6 Załącznika nr 1 do SIWZ w taki 
sposób, że zapłata kar umownych będzie dokonywana na podstawie wystawionych przez 
Zamawiającego not obciążeniowych i będzie płatna w ciągu 21 dni od dnia wystawienia takiej noty? 
Potrącanie kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie umożliwia Wykonawcy weryfikacji 
zasadności ich naliczenia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 14: 

 Proszę o sprecyzowanie i wyjaśnienie braku zapisu dotyczącego kar dla Zamawiającego? 

Odpowiedź: 
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Świadczenie wzajemne zamawiającego z umowy ma charakter pieniężny i uchybienie terminu 
zapłaty powoduje zgodnie z kodeksem cywilnym obowiązek zapłaty odsetek. 

 
Pytanie 15: 

Czy Zamawiający, w związku z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza 
uwzględnienie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwości zmiany umowy w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą 
świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy? Możliwość taka wydaje 
się działać na korzyść obu stron – w razie np. obniżenia stawek podatku VAT (lub nawet zwolnienia 
usług lub dostaw stanowiących przedmiot umowy z opodatkowania podatkiem VAT) w razie braku 
stosownych postanowień w SIWZ, strony - z przyczyn natury formalnej - nie będą miały możliwości 
zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Formalna możliwość zmiany, nie 
oznaczająca oczywiście automatyzmu czy konieczności aneksowania umowy, wydaje się zatem 
bezpieczna i korzystna dla Zamawiającego – przede wszystkim uwzględnia zasadę celowego i 
gospodarnego wydatkowania środków publicznych. Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość 
uwzględnienia powyższych kwestii, prosimy o zamieszczenie w SIWZ następującego postanowienia: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 
Zmiana umowy jest możliwa w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą 
świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy, w szczególności zmian w 
zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do 
niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany 
umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach prawa 
podatkowego, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy powodując 
zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych. Zmiana umowy jest 
dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa podatkowego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 16: 

Pkt III5 ppkt 3 SIWZ – Czy zamawiający mógłby sprecyzować jaki dokument należy rozumieć jako 
dokument określający wartość rynkową sprzętu, jakie są intencje dołączenia takowego do oddzielnej 
faktury VAT 

Odpowiedź: 
Zamawiający chce znać wartość rynkową sprzętu. Zamawiający nie określa żadnych wymagań co do 
formy dokumentu. 
 
Pytanie 17: 

Pkt III6 ppkt 12 SIWZ – przy nieuwzględnieniu uwagi do Pkt III4 ppkt 1 SIWZ oraz w Par 3 ust 4 
Załącznika nr 1 do SIWZ, Czy zamawiający mógłby wprowadzić modyfikację zapisu „Dostarczony 
wadliwy towar będzie reklamowany przez Zamawiającego, a Wykonawca w uzasadnionym przypadku 
wymieni zareklamowany towar na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 48 godzin roboczych od 
dnia odebrania przez Wykonawcę wadliwego towaru.” Nie widzę bowiem uzasadnienia dla tak 
krótkiego terminu reakcji, szczególnie przy przyjęciu tylko jednego uprawnienia reklamacyjnego 
(wymiana towaru) 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 18: 

Pkt VIII ppkt 2 SIWZ -  Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zwrotu „począwszy od dnia 
zawarcia umowy” w kontekście terminu zakończenia umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych u 
dotychczasowego operatora w ostatnim dniu kwietnia 

Odpowiedź: 
Zgodnie z § 5 załącznika nr 1 do SIWZ: Umowa zostaje zawarta na czas określony, począwszy  od dnia 
zawarcia umowy do dnia,  w którym Zamawiający wykorzysta cały pakiet minut (równowartość 720 
000 minut połączeń głosowych, wg ceny za minutę określonej w § 1 ust 6 pkt 1 umowy), z tym że nie 
dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2013 roku. 
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Rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych (uruchomienie usługi telefonii komórkowej) 
najpóźniej w dniu 1 maja 2011 roku o godz. 00:01. 
Uruchomienia usługi telefonii komórkowej nie nastąpi wcześniej niż 1 maja 2011 roku o godz. 00:01. 
 
Pytanie 19: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – komparycja wykonawcy będącego spółka kapitałową powinna zwierać 
dodatkowo sąd rejestrowy, nr KRS, wysokość kapitału zakładowego z informacją w jakiej części został 
wniesiony 

Odpowiedź: 
Dane identyfikujące wykonawcę zostaną szczegółowo wpisane do tekstu umowy. 
 
Pytanie 20: 

Załącznik nr 1 SIWZ § 1 ust. 6 pkt 1 – czy ta cena obejmuje również połączenia międzynarodowe? Czy 
zamawiający mógłby doprecyzować ten zapis? 

Odpowiedź: 
Cena nie obejmuje połączeń międzynarodowych. 
 
Pytanie 21: 

Załącznik nr 1 SIWZ § 1 ust. 6 pkt 5 – czy chodzi o kart SIM aktywowane w ramach przedmiotowego 
postępowania? Czy może być taka sytuacja, że jakieś karty SIM objęte tym postępowaniem nie będą 
rozliczane z pakietu minut? Jeśli tak to jak będą rozliczane oraz ile takich kart może być?  

Odpowiedź: 
Wszystkie karty SIM (150) objęte przedmiotowym postępowaniem będą rozliczane w ramach 

pakietu minut. 
 

Pytanie 22: 

Załącznik nr 1 SIWZ §4 ust. 7 Czy Zamawiający może doprecyzować  i dokonać zdefiniowania 
pojęcia awarii. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przypisuje „awarii” żadnego szczególnego znaczenia, należy to traktować jako 

wadę w świadczeniu usługi telefonii komórkowej zgodnie z SIWZ i zawartą umową. 
 

Pytanie 23: 

Załącznik nr 1 SIWZ §6 ust. 5 – oficjalnych cenników – rozumianych jako cenników ogólnodostępnych 
wykonawcy mają po kilka. Czy Zamawiający może doprecyzować zapis w postaci oficjalnego cennika 
obowiązującego dla klientów biznesowych na dzień podpisania umowy 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego zapisu i nadaje mu brzmienie: 

W wypadku gdyby w okresie trwania umowy Wykonawca zmniejszył, w swoim oficjalnym cenniku dla 
klientów biznesowych ceny poszczególnych usług, wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie zmniejszone 
proporcjonalnie do zmiany cen, jaka nastąpiła w oficjalnym cenniku Wykonawcy. 

 
Pytanie 24: 

Załącznik nr 1 SIWZ §7 ust. 2 – proszę zapytać zamawiającego czy wyraża zgodę na dodanie zapisu, iż 
„pozostałe usługi nie wskazane w § 1 ust 6 będą rozliczane zgodnie z cennikiem świadczenia usług 
telekomunikacyjnych dla wybranej taryfy. 

Odpowiedź: 
Wykonawca będzie rozliczał usługi według złożonej oferty. 

 
Pytanie 25: 

Pkt III ppkt 7. Czy wielkość  rozkładu rozmów w przypadku Orange obejmuje połączenia wewnątrz 
Grupy ( Państwa firmy ) jeśli tak proszę o informacje, ile wynosi ruch połączeń wewnątrz grupy 
Zamawiającego.  
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Odpowiedź: 
Tak. Dotychczas połączenia wewnątrz grupy stanowiły 6% wszystkich połączeń. 

 
Pytanie 26: 

Czy zamawiający może doprecyzować wielkość  abonamentów tzn. Abonament nie więcej niż 
1,00 zł ? Czy ten abonament ma zawierać usługi dodatkowe takie jak bezpłatne połączenia wewnątrz 
grupy? Czy mogą one być naliczane dodatkowo. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z punktem SIWZ III.1.5 przedmiotem zamówienia jest pakiet minut dla wszystkich kart 

SIM, a nie abonamenty dla poszczególnych kart.  
Abonament może być jedynie kosztem dostępu do sieci i nie może zawierać ceny usług 

dodatkowych.  

 
Pytanie 27: 

Czy geneza Zamawiającego dotycząca naliczania opłaty jest  taka, że abonamenty mają wynosić 1,00 
na SIM lecz Zamawiający deklaruje zapotrzebowanie na nie mniej niże 20 000 minut miesięcznie i za 
ten Pakiet kwotowy chce być obciążany, dopiero później mają być naliczane opłaty za połączenia, 
zgodne z ofertą Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z punktem SIWZ III.1.5 przedmiotem zamówienia jest pakiet minut dla wszystkich kart 

SIM, a nie abonamenty dla poszczególnych kart.  
Zgodnie z punktem SIWZ III.3.5 Zamawiający przewiduje, że w miesięcznym okresie 

rozliczeniowym jego minimalne zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 
stanowić będzie równowartość 20 000 płatnych minut połączeń głosowych. 

 
Pytanie 28: 

Czy Zamawiający może zmodyfikować   zapis w Pkt.III ppkt.10  podpisanie aneksu jest możliwe nie 
wcześniej niż po 12 miesiącach od podpisania Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 29: 

Czy zamawiający przewiduje korzystanie z usług dodatkowych np. Blackberry, jeżeli tak to czy koszt  
tej usługi może zwiększyć wartość abonamentu o cenę usługi? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z punktem SIWZ III.1.5 przedmiotem zamówienia jest pakiet minut dla wszystkich kart 

SIM, a nie abonamenty dla poszczególnych kart.  
Koszt dodatkowych usług nie może zwiększyć wartości abonamentu o cenę usługi. 

 
Pytanie 30: 

Pkt.III1 ppkt.2 – zgodnie z tym zapisem umowy już wygasły? Czy powinien tu być rok 2011? 

Odpowiedź:  
Jest to oczywista omyłka pisarska Zamawiającego. Powinno być 31.04.2011 

 
Pytanie 31: 
Umowa 
§ 1 pkt 8  
Prosimy o doprecyzowanie co się zadzieję w sytuacji kiedy Państwo przekroczą lub nie wykorzystają  
załozonych minimum 20000 minut miesięcznie. Czy musi to w jakis sposób zostac rozliczone przez 
Wykonawacę ? 

Odpowiedź:  
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Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ § 7 1. Podstawą obliczania należności na fakturze zbiorczej jest 
suma należności za faktycznie wykonane na rzecz Zamawiającego w miesięcznym okresie 
rozliczeniowym usługi telekomunikacyjne (połączenia głosowe, połączenia tekstowe, przesył danych, 
roaming, mms)  
oraz  
§ 7 2. Rozliczenie za połączenia będą odbywały się między stronami zgodnie z cennikiem 
poszczególnych usług, o którym mowa w §1 ust 6 umowy oraz przy uwzględnieniu sposobu rozliczenia 
połączeń głosowych, o którym mowa w §1 ust 6 i 7 umowy. 
  
Pytanie 32: 
§ 3 pkt 4 
Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu poprzez określenie iż okres gwarancji dla terminali wyniesie 
24 mies, dla akcesoriów 12 mies, bateria 6 mies, nośniki pamięci 90 dni (karty pamięci), z wyłączeniem 
produktów marki Apple (firma Apple nie udziela gwarancji na swoje produkty na terenie Polski) oraz 
Blackberry (firma RIM udziela gwarancji na okres 12 miesięcy).. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 33: 
§ 4 ust 7  
Usunięcie awarii w 24 h jest bardzo krótkim terminem, wnosimy o zmianę na 48 godzin 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 34: 
§ 5  
Prosimy o doprecyzowanie, kto będzie kontrolował wykorzystanie tej kwoty? 

Odpowiedź: 
Zamawiający będzie kontrolował wykorzystanie kwoty zawartej w § 5 załącznika nr 1 do SIWZ. 

 
Pytanie 35: 
§ 6 pkt 4 
Prosimy o zmianę powyższego zapisu na 21 dni od wystawienia FV ponieważ w przypadku wysyłki 
faktur, Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za wadliwe działania osób trzecich 
odpowiedzialnych za dystrybucję w/w dokumentów 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 36: 
§ 6 pkt 5 
Informujemy iż oferta przygotowywana dla Zamawiającego będzie indywidualnie skalkulowana i 
mocno zrabatowana, a co za tym idzie, nie będzie miała odpowiednika w ofertach ogólnie dostępnych 
na rynku - trudno zatem będzie ją porównać do oficjalnych cenników stosowanych przy klietnach 
biznesowych. Wnosimy o wykreslenie tego punktu 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 37: 
§ 9 
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "korzystniejsza"? Wnosimy o precyzyjne określenie parametrów, 
którymi będzie kierował się w ocenie ofert. Zapis w obecnym brzmieniu jest ogólny i nie daje 
Wykonawcy możliwości oceny, lub porównania ofert. Informujemy iż oferta przygotowywana dla 
Zamawiającego będzie indywidualnie skalkulowana i mocno zrabatowana, a co za tym idzie, nie będzie 
miała odpowiednika w ofertach ogólnie dostępnych na rynku - trudno zatem będzie ją porównać do 
takich ofert. Wnosimy o wykreslenie tego punktu. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
Pytanie 38: 
§ 10 
Wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. 
Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy beda prowadzone na zasadach i 
warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 2004 r. w 
sprawie trybu postepowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadac reklamacja 
usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291).  
Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, potrącenia naliczonych 
kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
Wnosimy o wykreslenie tego zapisu.Informujemy iż Wykonawca nie może stac w pozycji 
dyskryminowanej, co oznacza pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania 
Wykonawcy o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji 
powinno być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 39: 
§  12 ust 2 i 3 
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiawiajacy rozumie pod pojęciem " istotne uchybienie” i 
"krótkotrwałe przerwy" 

Odpowiedź: 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ § 12 3. Inne istotne uchybienia w wykonywaniu 

przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2 mogą polegać w szczególności na opóźnieniu realizacji 
zobowiązań wynikających z przedmiotu umowy (§3 ust 1 pkt 5 i 6 umowy) lub powtarzających się 
krótkookresowych przerwach w świadczeniu. 

Zamawiający nie użył w dokumentacji przetargowej sformułowania „krótkotrwałe przerwy”.  

 
Pytanie 40: 
III.3) Wymogi świadczenia usług telekomunikacyjnych  
Pkt 11 e: Naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy we wszystkich połączeniach (1s/1s). 
Prosimy o doprecyzowanie, ze powyższe dotyczy połączeń krajowych 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tych zapisów i nadaje im brzmienie: 

SIWZ III.3.11.e. Naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy we wszystkich połączeniach (1s/1s) 
wykonanych na terenie Polski.  
Załącznik nr 1 do SIWZ § 1 pkt 7. Długość każdorazowego połączenia głosowego wykonanego na 
terenie Polski będzie naliczana z dokładnością do 1 sekundy. 

 
Pytanie 41: 
Pkt 11 f: Bezpłatne korzystanie i odsłuchiwanie „poczty głosowej”. 
Prosimy o doprecyzowanie, ze powyższe dotyczy połączeń na terenie kraju 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego zapisu i nadaje mu brzmienie: 
SIWZ III.3.11.f Bezpłatne korzystanie i odsłuchiwanie „poczty głosowej” na terenie Polski. 
 
Pytanie 42: 
III.4) Gwarancje 
Pkt 4: Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi 
w okresie trwania gwarancji. 
Z zaznaczeniem, ze okres rękojmi to 12 miesięcy 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący 
sposób:  

1) w pkt III.III.3).11.e SIWZ zapis w brzmieniu: „Naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy we 
wszystkich połączeniach (1s/1s)”  

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 

„Naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy we wszystkich połączeniach (1s/1s) 
wykonanych na terenie Polski” 
 

2) w pkt III.III.3).11.f SIWZ zapis w brzmieniu: „Bezpłatne korzystanie i odsłuchiwanie „poczty 
głosowej”  

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 

„Bezpłatne korzystanie i odsłuchiwanie „poczty głosowej” na terenie Polski.” 
 

3) w Załączniku nr 1 SIWZ §6 ust. 5 zapis w brzmieniu: „W wypadku gdyby w okresie trwania umowy 
Wykonawca zmniejszył, w swoim oficjalnym cenniku ceny poszczególnych usług, wynagrodzenie 
Wykonawcy, zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zmiany cen, jaka nastąpiła w oficjalnym 
cenniku Wykonawcy”  

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 

„W wypadku gdyby w okresie trwania umowy Wykonawca zmniejszył, w swoim oficjalnym 
cenniku dla klientów biznesowych ceny poszczególnych usług, wynagrodzenie Wykonawcy, 
zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zmiany cen, jaka nastąpiła w oficjalnym cenniku 
Wykonawcy” 
 

4) w pkt III.III.1).2 SIWZ zapis w brzmieniu: „Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest 
przeniesienie na nowe karty SIM 130 aktywnych numerów abonenckich zamawiającego 
używanych u obecnego operatora oraz dostarczenie 20 nowych kart SIM. Po wygaśnięciu 
umowy na świadczenie usług z obecnym operatorem tj. 31.04.2010 wykonawca przeniesienie 
numery telefonów podane w załączniku nr 2 do SIWZ na nowe karty SIM. Koszty związane z 
przeniesieniem pokrywa Zamawiający”  

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 

„Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest przeniesienie na nowe karty SIM 130 
aktywnych numerów abonenckich zamawiającego używanych u obecnego operatora oraz 
dostarczenie 20 nowych kart SIM. Po wygaśnięciu umowy na świadczenie usług z obecnym 
operatorem tj. 31.04.2011 wykonawca przeniesienie numery telefonów podane w załączniku 
nr 2 do SIWZ na nowe karty SIM. Koszty związane z przeniesieniem pokrywa Zamawiający.” 
 

5) w Załączniku nr 1 SIWZ §1 ust. 7 zapis w brzmieniu: „Długość każdorazowego połączenia 
głosowego będzie naliczana z dokładnością do 1 sekundy. Opłata za wykonane połączenia 
głosowe będzie wynikiem  iloczynu łącznego czasu, uprawniających do naliczenia opłaty 
połączeń głosowych naliczanych co 1 sekundę i wartości 1/60 kosztu minuty połączenia 
głosowego, o którym mowa w ust. 6.”  

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 

„Długość każdorazowego połączenia głosowego wykonanego na terenie Polski będzie 
naliczana z dokładnością do 1 sekundy. Opłata za wykonane połączenia głosowe będzie 
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wynikiem iloczynu łącznego czasu, uprawniających do naliczenia opłaty połączeń głosowych 
naliczanych co 1 sekundę i wartości 1/60 kosztu minuty połączenia głosowego, o którym 
mowa w ust. 6” 

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 
 

Powyższe zmiany nie powodują istotnych zmian warunków SIWZ, nie wymagają dodatkowego nakładu 
pracy na przygotowanie oferty, zatem termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

 

 


