
informacja na stronę internetową KWP w Szczecinie

ZZ-2380-59/12 Szczecin 25.04.2012r.

dot: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii 
komórkowej.

 W związku z trwającymi pracami nad wyjaśnieniami do niżej zamieszczonych pytań, które wpłynęły 
do przedmiotowego postępowania w dniu 20.04.2012r. zamawiający zgodnie z art. 12 ust. 2 przedłuża termin 
składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 30.04.2012r. godz. 11.30. 
 

grupa I 
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający potraktuje jako spełnienie wymagania dostarczenia sprzętu bez blokad simlock, dostarczenie razem z 
urządzeniami kodów, które umożliwią usunięcie blokady simlock?

Pytanie nr 2:  
Czy Zamawiający opisując specyfikację dla typu aparatu T-2 miał na myśli model aparatu Samsung Galaxy SIl? Jeżeli tak 
zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmiany w przedmiotowym opisie w pozycji opisującej nośnik danych WLAN 
IEEE 802.11 a/b/g/n. Aparat Samsung Galaxy SII i posiada WLAN lEEE 802.11 b/g/n. Jeżeli zaś w specyfikacji nie ma 
błędu prosimy o wskazanie modelu aparatu który zdaniem Zamawiającego spełnia opisane wymagania.

Pytanie nr 3:  
Zamawiający w specyfikacja dla aparatów typu T-1 i T-2 w pozycji Akcesoria wskazał jako element wyposażenia szybką 
ładowarkę. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co się kryje pod pojęciem szybkiej ładowarki?

Pytanie nr 4:  
Zamawiający w SIWZ pkt.lll  Wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenia usług pkt. 21 lit. k wskazał konieczność 
udostępnienia usługi polegającą na informowaniu SMS-em o próbie połączenia wraz z numerem osoby dzwoniącej oraz 
datą i godziną. Jednocześnie Zamawiający wskazał, iż usługa ta musi być niezależna od poczty głosowej.
Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymagania, że usługa musi być niezależna od poczty głosowej, ponieważ w 
przypadku kiedy usługa poczty głosowej jest aktywna wymagane informacje są zapisywane na poczcie i do abonenta 
przesyłana jest informacja o nagraniu lub nie nagraniu wiadomości z podaniem numeru z którego połączenie było 
wykonywane.

Rozdział  IlI - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pytanie nr 5:  
Prosimy o modyfikację pkt 6 w Rozdziale III (Opis Przedmiotu Zamówienia) poprzez wykreślenie kart SIM. Karty SIM są 
częścią infrastruktury telekomunikacyjnej  Wykonawcy i jako takie pozostają jego własnością.

Pytanie nr 6:  
Prosimy o potwierdzenie, że w pkt  6 Wymagań Zamawiącego w zakresie świadczenia usług, Zamawiający mówi o 
Umowach o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (dalej: uośut), który również będzie zawierał z Wykonawcą 
wyłonionym w przetargu. Uośut są dla Wykonawców, będących operatorami telekomunikacyjnymi, podstawą do 
świadczenia usług telekomunikacyjnych, zgodnie z postanowieniem art. 56 ust 3 Pt? Ponadto prosimy o odpowiedź, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę aby przeniesienie dotychczas posiadanych przez 
Zamawiającego numerów telefonicznych nastąpiło w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra 
infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach 
telefonicznych.

Pytanie nr 7;  
Prosimy o określenie w jakim zakresie liczba aktywnych kart SIM może ulec zmianie, oraz co Zamawiający rozumie przez 
„ karty SiM mogą ulec zmianie"?

Pytanie nr 8  
Wykonawca nie jest podmiotem odpowiedzialny za zapewnienie gwarancji, gwarantem jest producent sprzętu, który w 



dokumentach gwarancyjnych określa procedurę oraz termin gwarancyjne. Czy mając powyższe na uwadze, Zamawiający 
przez zapewnienie gwarancji rozumie dostarczenie wraz ze sprzętem dokumentów gwarancyjnych producenta z 
określonymi w nich procedurą gwarancyjną oraz terminami?

Pytanie nr 9:  
KOMPARYCJA- prosimy o potwierdzenie, że w chwili zawierania umowy Zamawiający zgodzi się na dodanie komparycji 
po stronie Wykonawcy dostosowanej do formy prawnej Wykonawcy.

Pytanie nr 10:  
Prosimy o modyfikację zapisu w rozdziale XVI - Istotne dla stron postanowienia, Zapis niezgodny z ustawą Pzp, której 
jednym z zasad jest dążenie do utrzymania zawartych umów, w celu ochrony obu stron takiej umowy, zarówno ze względu 
na interes Zamawiającego ale również i Wykonawcy, który oferując konkurencyjne stawki za swoje towary lub usługi, ma 
gwarancję określonego czasu trwania takiej umowy. W przypadku, gdy Zamawiający zastrzega dla siebie możliwość 
rozwiązania umowy przed terminem, na który pierwotnie została zawarta, powoduje zwiększenie ryzyka dla Wykonawcy, 
które to zwiększone ryzyko Wykonawca musi wliczyć w cenę ofertową. Tym samym Zamawiający nie otrzymuje tego, 
czego oczekiwał  a więc jak najkorzystniejszej oferty cenowej.

Pytanie nr 11:  
Prosimy o konkretne określenie długości terminu (w dniach roboczych) terminu, który Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
przed rozwiązaniem umowy

Pytanie nr 12:  
Prosimy o zmianę w rozdziale XVI pkt 7 lit. d; SIWZ - opóźnienia na zwłokę w drugiej części zdania (zaczynający się od: 
„za każdy rozpoczęty dzień…„)

Pytanie nr 13:  
Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zwraca się o dopuszczenie zmian 
cen brutto w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług.

Pytanie nr 14  
Wykonawca zwraca się o wykreślenie wymagania dla modemów dot, częstotliwości 2600 Mhz. Zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia, zamawiający wymaga świadczenia usługi mobilnego dostępu do Internetu w technologii GPRS, 
UMTS, 3G, EDGE, HSDPA, do czego takie parametry techniczne nie są potrzebne. Takie wymaganie z drugiej strony 
ogranicza w sposób nadmierny i nieuzasadniony specyfiką zamówienia, liczbę potencjalnych wykonawców, gdyż 
wyłączność na dostawę modemów o takich parametrach ma jedyny w Polsce operator świadczący usługi w technologii 
LTE. Takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia utrudnia uczciwą konkurencję, co stanowi naruszenie art. 29 ust. 2 
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp

grupa II

Pytanie nr l:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział III Wykaz elementów 
świadczenia usługi pkt 3
Czy Zamawiający dopuszcza jeden wspólny pakiet kwotowy dla wszystkich kart SIM, uwzględniając możliwość 
przydzielenia dla każdego pakietu określoną kwotę zgodną z zamówieniem Zamawiającego?

Pytanie nr 2:
Rozdział III Wymagania zamawiającego w zakresie świadczenia usług pkt. 4 Czy konieczna jest tak określona przez 
zamawiającego wymienialność? / czy zamawiający z niej zrezygnuje?

Pytanie nr 3:
OFERTA CENOWA
Czy zamawiający dopuszcza sytuacje, ze po wykorzystaniu pakietu, ruch będzie generowany? Jeśli tak, to, po jakich 
stawkach??  Gdzie należy to uwzględnić w ofercie cenowej?

Pytanie nr 4:
Rozdział III Przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenia Usług, pkt 13
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co miał na myśli pisząc o „innym urządzeniu telekomunikacyjnym".

Pytanie nr 5:
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenia usług, 
pkt   21  . ppkt i  



Taryfikacja połączeń międzynarodowych i roamingowych jest inna niż połączeń krajowych u wszystkich operatorów 
telekomunikacyjnych, dlatego prosimy Zamawiającego o zmianę by połączenia te były taryfikowane zgodnie z cennikiem 
Operatora.

*Czy zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie dla poszczególnych kart SIM umów o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych na formularzach wykonawcy, z zastrzeżeniem że w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami 
tych umów a postanowieniami Umowy w ramach/ udzielonego zamówienia publicznego rozstrzygające będą 
postanowienia umowy w ramach udzielonego zamówienia publicznego? Obowiązek zawarcia umów o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w formie pisemnej wynika z przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, która określa także 
minimalne wymogi co do treści takich umów.

*Czy w sytuacji rozwiązywania UOŚUT / rezygnacji z aktywacji zamawiający będzie miał obowiązek naprawienia 
szkody poprzez zapłatę kary umownej w związku z przyznaną ulgą na zakup sprzętu pomniejszoną o proporcjonalną jej 
wartość za okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia jej rozwiązania?

grupa III
Pytanie 1
Pkt. III SIWZ wykaz elementów świadczenia usługi pkt. 1)
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. IlI SIWZ pkt. 1) w taki sposób, że dostępność sieci i usług dla 
użytkowników będzie zgodna z mapami zasięgu dostępnymi na stronach WWW Wykonawcy?

Pytanie 2  
Pkt. IIl SIWZ wymagania zamawiającego w zakresie świadczenia usług pkt. 21 lit e)
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby identyfikacja numeru dzwoniącego dotyczyła tylko tych numerów, które nie są 
zastrzeżone zgodnie z art. 171 ustawy prawo telekomunikacyjne? (Pkt. 2.3. SIWZ)

Pytanie 3  
Pkt III SIWZ wymagania dot. Warunków gwarancji i serwisu pkt. 9)
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostarczone aparaty telefoniczne były objęte gwarancją producenta na zasadach 
określonych w karcie gwarancyjnej, zaś Wykonawca ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej? 
Wykonawca nie jest producentem sprzętu i nie ma wpływu na zapisy w karcie gwarancyjnej.

Pytanie 4  
Pkt. XVI SIWZ ppkt. 1
Zamawiający wskazuje, iż cena usług zawartych w ofercie nie może ulec zmianie, powodując zwiększenie ceny przez okres 
trwania umowy. A co w przypadku zmiany stawki VAT? Czy Zamawiający, w związku z treścią art. 144 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, dopuszcza uwzględnienie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możiiwości 
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."

Pytanie 5
Pkt. XVI ppkt. 4
Zamawiający będzie kontrolował wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zamówienia i w przypadku 
wyczerpania kwoty przed upływem określonego terminu zobowiązanie wygaśnie od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po zawiadomieniu o powyższym Wykonawcy przez Zamawiającego. Proszę zatem zwrócić uwagę, iż kwota 
może ulec wyczerpaniu, a umowa pomimo tego wygaśnie dopiero od pierwszego dnia miesiąca
następującego po zawiadomieniu.



Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę wskazanego postanowienia i doprecyzowanie, iż umowa jest zawarta 
na 26 miesięcy, jednak z chwilą wyczerpania kwoty, wygaśnie.

Pytanie 6
Pkt. XVI pkt. 7 lit c) i d) Kary za „opóźnienia"
Czy zamawiający wyrazi 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.

Pytanie 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umów (jednostkowych) o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 
poszczególnych kart SIM, z zastrzeżeniem że warunki tych umów będzie określać umowa (główna) w sprawie 
zamówienia ? Operator /Wykonawca zgodnie z art. 56 ustawy prawo telekomunikacyjne obowiązany jest zawierać z 
Abonentem/ Zamawiającym umowy o oświadczenie usług telekomunikacyjnych, zawierające co najmniej postanowienia 
określone w tym przepisie.

Pytanie 8
W przypadku, gdy zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie, prosimy o doprecyzowanie zakresu 
tych zmian stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku braku określenia 
takich zmian w SIWZ, w przyszłości nie będzie możliwe wprowadzenie do umowy żadnych zmiany poza 
zmianami, które są nieistotne.

Pytanie 9
Oferta cenowa
Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu, w formularzu ofertowym – przy aparatach została wpisana data 2.04.2012 r.?

grupa IV

INFORMACJA O NARUSZENIU PRZEPISÓW USTAWY z dnia 23.04.2012r. 
Zamawiającemu zarzucam naruszenie następujących przepisów ustawy:
art. 7 ust. 1 w zw z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zmaówienia w sposób utrudniający 
uczciwa konkurencję.

Wnoszę o:
Zmianę opisu przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie wymagania, aby modemy pracowały przy 
częśtotliwości 2600 Mhz.


