
Szczecin, dnia 03.07.2013 r.

ZZ-2380-102/13

informacja na stronę internetową

dotyczy:  dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej  
„uPzp”na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, mobilnego 
dostępu do internetu oraz telemetrii”.

Zamawiający informuje,  że na podstawie art.  38 ust.  1  i  2  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje treści zapytań złożonych w dniach  
28.06.2013 r i 01.07.2013 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.
Komórkowy aparat telefoniczny typ T1
Jaka powinna być minimalna podana przez producenta wydajność akumulatora wyrażona w mAh?
Czy Zamawiający preferuje konkretny kolor aparatu czy Wykonawca może samodzielnie dobrać kolor spośród 
dostępnych na rynku: czerwonego, żółtego, białego, czarnego?
Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  minimalna  podana  przez  producenta  wydajność  akumulatora  w  aparacie 
telefonicznym typu T1 wynosi 2100 mAh. Zamawiający wymaga czarny kolor aparatu typu T1.

Pytanie 2.
Komórkowy aparat telefoniczny typ T2
Jaka powinna być minimalna podana przez producenta wydajność akumulatora wyrażona w mAh?
Czy Zamawiający preferuje konkretny kolor aparatu czy Wykonawca może samodzielnie  dobrać  kolor  spośród 
dostępnych na rynku: czerwonego, białego, brązowego, szarego ?
Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  minimalna   podana  przez  producenta  wydajność  akumulatora  w  aparacie 
telefonicznym typu T2 wynosi 2000 mAh. Zamawiający wymaga czarny kolor aparatu typu T2.

Pytanie 3.
Komórkowy aparat telefoniczny typ T3
Czy Wykonawca może dostarczyć aparat dowolnego koloru czy Zamawiający ma preferowany kolor np.: różowy, 
żółty lub czarny?
Jaka powinna być minimalna podana przez producenta wydajność akumulatora wyrażona w mAh?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga czarny kolor aparatu typu T3. Minimalna podana przez producenta wydajność akumulatora 
w aparacie telefonicznym typu T3 wynosi 1500 mAh.

Pytanie 4.
Komórkowy aparat telefoniczny typ T4
Jaka powinna być minimalna podana przez producenta wydajność akumulatora wyrażona w mAh?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że minimalna podana przez producenta wydajność akumulatora w aparacie telefonicznym 
typu T4 wynosi 1110 mAh.

Pytanie 5.
Czy zamawiający uzna za spełniony wymóg dostarczenia sprzętu bez blokad simlock poprzez dostarczenie razem 
ze sprzętem kodów producenckich do zdjęcia blokad wraz z instrukcją ich usunięcia?
Odpowiedź:
Dostarczone telefony i modemy nie mogą posiadać blokady simlock.

Pytanie 6.
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania uzupełni komparycję po stronie Wykonawcy, o 
wszystkie elementy wymagane przez KSH. Ponadto prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający załączy do Umowy dokumenty 
potwierdzające umocowanie osób zawierających Umowę po stronie Zamawiającego do zawarcia Umowy.



Odpowiedź:
W chwili zawierania umowy Zamawiający zgodzi się na dodanie komparycji po stronie Wykonawcy dostosowanej do formy 
prawnej Wykonawcy. Zamawiający załączy do Umowy  dokumenty potwierdzające umocowanie osób zawierających Umowę 
po stronie Zamawiającego do zawarcia Umowy.

Pytanie 7.
Załącznik nr 7 do SIWZ
Zadanie nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wykaz elementów świadczenia usługi, pkt. 12
Połączenia głosowe międzynarodowe – czy są to połączenia do sieci komórkowych czy stacjonarnych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że są to połączenia głosowe do sieci komórkowych i stacjonarnych bez podziału.

Pytanie 8.
Załącznik nr 7 do SIWZ
Zadanie nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenie usług, pkt. 21, 
lit.  i „naliczanie (taryfikowanie) czasu trwania połączeń głosowych co 1 (jedną) sekundę (1s/1s) dla połączeń 
krajowych, koszt opłaty za rozpoczęcie połączenia musi być wliczony w cenę oferty. Pod pojęciem połączenia i  
transmisja danych międzynarodowe zamawiający rozumie połączenia i transmisję zainicjowaną na terenie Polski, 
a co za tym idzie ich taryfikowanie musi następować zgodnie z taryfikowaniem połączeń i transmisji krajowymi 
(nie dotyczy kart SIM do mobilnego internetu).”
Prosimy o wykreślenie słowa międzynarodowe.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia powyższy zapis bez zmian.

Pytanie 9.
Załącznik nr 7 do SIWZ
Zadanie nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenie usług, pkt. 21, 
lit. l
Prosimy o podanie liczby cesji, jaką Zamawiający przewiduje przeprowadzić w trakcie trwania realizacji umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie określa liczby cesji.

Pytanie 10.
Załącznik nr 7 do SIWZ
Zadanie nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagania dotyczące kart SIM, pkt. 6
Czy na kartach przeznaczonych do transmisji danych ma zostać zablokowana również usługa SMS?
Odpowiedź:
Zamawiający zastrzega sobie aby na kartach SIM przeznaczonych do transmisji danych była zablokowana usługa 
SMS.

Pytanie 11.
Załącznik nr 7 do SIWZ
Zadanie nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagania dotyczące warunków gwarancji i serwisu, pkt. 3
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  aby  zgłaszanie  nieprawidłowości  odbywało  się  do  osób  dedykowanych  w 
godzinach pracy Wykonawcy, a poza tymi godzinami poprzez infolinię? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę  aby zgłaszanie nieprawidłowości odbywało się do osób dedykowanych w godzinach 
pracy Wykonawcy, a poza tymi godzinami poprzez infolinię.

Pytanie 12.
Załącznik nr 7 do SIWZ
Zadanie nr 2, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wykaz elementów świadczenia usługi, pkt. 3
Zamawiający wymaga zablokowania transmisji danych w pakiecie kwotowym P4. Natomiast w pkt. 18 lit. c)  
Wymagań Zamawiającego w zakresie świadczenia usług wymaga zagwarantowania usługi wysyłania i odbierania 
wiadomości  MMS.  Pragniemy  zauważyć,  że  wyłączenie  transmisji  danych  powoduje  blokadę  wysyłania  i  
odbierania wiadomości MMS. Prosimy o modyfikację zapisów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisu w pkt. 3 wykazu elementów świadczenia usługi. Brak pakietu danych nie wyklucza 
usługi MMS.

Pytanie 13.



Załącznik nr 7 do SIWZ
Zadanie nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wykaz elementów świadczenia usługi, pkt. 3
W tabeli Zamawiający wskazuje Ilość minut w pakiecie kwotowym do użytkowników kart SIM dostarczonych 
przez wykonawcę. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o grupę korporacyjną,  tj.  wszystkich kast sim objętych 
przedmiotowym postępowaniem? 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wszystkie karty SIM (670) będą w grupie korporacyjnej.

Pytanie 14.
Pkt. XVI SIWZ - Czy Zamawiający doprecyzuje zakres dopuszczalnych zmian w umowie, o których wspomina w 
pkt.  XVI SIWZ? W zał.  nr  8 do SIWZ nie  ma żadnego postanowienia  mówiącego o zmianach postanowień 
umowy,  a zgodnie  z  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  przypadku  gdy  zakres 
dopuszczalnych zmian nie zostanie określony w SIWZ, możliwe będą jedynie zmiany nieistotne w stosunku do  
treści oferty. Z uwagi jednak na długość kontraktu, w trakcie jego wykonania, zmiany mogą okazać się niezbędne.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 15.
Zał. nr 6a i 6b do SIWZ - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca w ofercie podać ma ceny za  
połączenia krajowe, wysłanie krajowej wiadomości SMS/MMS.
Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  podania  w  ofercie  ceny  za  połączenia  krajowe  i  wysłanie  krajowej 
wiadomości SMS/MMS.

Pytanie 16.
Zał. nr 7 do SIWZ zadanie nr 1 wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenia usług pkt. 21 lit  e) oraz  
zadanie  nr  2  wykaz  elementów  świadczenia  usługi  pkt.  4)  oraz  wymagania  zamawiającego  w  zakresie 
świadczenia  usług pkt.  18) lit  d)  oraz zadanie  nr  3  wykaz  elementów świadczenia  usługi  pkt.  3)  lit  a)  oraz 
wymagania zamawiającego w zakresie świadczenia usług pkt. 10) lit c) - 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.

Pytanie 17.
Zał. nr 7 do SIWZ zadanie nr 1 wymagania zamawiającego w zakresie świadczenia usług pkt. 21 lit h) oraz Zał.  
nr  7  do  SIWZ zadanie  nr  2  wymagania  zamawiającego w zakresie  świadczenia  usług  pkt.  18)  lit  e)  -  Czy  
Zamawiający  wyrazi  zgodę  by połączenia  głosowe/wiadomości  SMS wykorzystywane  do  sprawdzania  stanu 
własnego rachunku wliczone w cenę oferty dotyczyły połączeń/SMS krajowych?
Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  by  połączenia  głosowe/wiadomości  SMS  wykorzystywane  do  sprawdzania  stanu 
własnego rachunku wliczone w cenę oferty dotyczyły połączeń/SMS krajowych.

Pytanie 18.
Zał.  nr  7  do  SIWZ zadanie  nr  1  wymagania  Zamawiającego  w zakresie  świadczenia  usług  pkt.  21  lit  l)  -  
Zamawiający chce mieć możliwość cesji numerów na rzecz osoby fizycznej. Czy Zamawiający może określić 
maksymalną ilość cesji jaką przewiduje dokonać?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określa liczby cesji.

Pytanie 19.
Zał. nr 7 do SIWZ zadanie nr 2 wykaz elementów świadczenia usługi pkt. 1) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na  
doprecyzowanie pkt. 1) w taki sposób, że dostępność sieci i usług dla użytkowników będzie zgodna z mapami  
zasięgu dostępnymi na stronach WWW Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia powyższy  zapis bez zmian.

Pytanie 20.
Zał. nr 8 do SIWZ Zad nr 1 pkt. 4) oraz zad. nr 2 i nr 3 pkt. 2) – Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie  
natychmiastowym z powodu nienależytego wykonania usługi oraz postanowień Umowy. Proszę zamawiającego o  



doprecyzowanie, iż termin wyznaczony Wykonawcy do usunięcia naruszeń będzie nie krótszy niż 30 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ.

Pytanie 21.
Zał. nr 8 do SIWZ Zad nr 1 pkt. 8) - Kary za „opóźnienia” - nie możemy się na to zgodzić, ponieważ opóźnienia  
są  następstwem  okoliczności  za  które  wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności.  Zadajcie  pytanie:  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.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ.

Pytanie 22.
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.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę  na zawarcie umów jednostkowych.

Pytanie 23.
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 dopuszcza zmiany cen w okresie obowiązywania umowy.

Pytanie 24.
Zał. nr 7 do SIWZ zadanie nr 1 wymagania Zamawiającego w wykazie elementów świadczenia usługi pkt. 2 i 3
Zamawiający wskazuję, że umowa ma zostać zawarta na okres 26 miesięcy od daty jej podpisania, w tym 24  
miesiące świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Jednocześnie Zamawiający przeznacza 2 miesiące z 26 miesięcy 
na  przygotowanie  korzystania  z  usług.  Prosimy o  wyjaśnienie  co  Zamawiający  rozumie  poprzez  2  miesiące 
przygotowania korzystania z usług, skoro 10 kart SIM mobilnego dostępu do intrnetu oraz 640 kart SIM usług 
telefonii  komórkowej,  ma  zostać  aktywowanych  z  dniem  01.08.2013  r.  (czyli  równo  miesiąc  od  dnia 
dzisiejszego)?
Jednocześnie ze wskazanych planowanych dat aktywacji nie wynika, że usługi dla wszystkich kart SIM będą 
świadczone przez okres 24 miesięcy – aktywacje dla 21 kart SIM mobilnego dostępu do intrnetu mają nastąpić w  
grudniu 2013 r., a umowa ma obowiązywać 25 miesięcy od daty jej podpisania, czyli od lipca / sierpnia 2013 r.,  
co  oznacza,  że  usługi  na  21  kartach  będą  świadczone  przez  okres  nie  dłuższy  niż  20  miesięcy.  Prosimy  o 
doprecyzowanie tego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ.



Pytanie 25.
Zał. nr 7 do SIWZ zadanie nr 2 wymagania Zamawiającego w wykazie elementów świadczenia usługi pkt. 2 i 3
Zamawiający wskazuję, że umowa ma zostać zawarta na okres 25 miesięcy od daty jej podpisania, w tym 24  
miesiące świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Jednocześnie Zamawiający przeznacza 1 miesiąc z 25 miesięcy 
na  przygotowanie  korzystania  z  usług.  Prosimy  o  wyjaśnienie  co  Zamawiający  rozumie  poprzez  1  miesiąc 
przygotowania  korzystania  z  usług,  skoro  usług  telefonii  komórkowej,  mają  zostać  aktywowane  z  dniem 
01.08.2013 r. (czyli równo miesiąc od dnia dzisiejszego)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ.

Pytanie 26.
Zał. nr 7 do SIWZ zadanie nr 3 wymagania Zamawiającego w wykazie elementów świadczenia usługi pkt. 2
Zamawiający wskazuję, że umowa ma zostać zawarta na okres 25 miesięcy od daty jej podpisania, w tym 24  
miesiące  świadczenia  usługi  telekomunikacyjnej  od dnia  aktywacji  dostarczonych telemetrycznych kart  SIM. 
Jednocześnie Zamawiający przeznacza 1 miesiąc z 25 miesięcy na przygotowanie korzystania z usług. Prosimy o 
wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez 1 miesiące przygotowania korzystania z usług skoro 34 karty SIM 
mają zostać aktywowanych z dniem 01.08.2013 r. (czyli równo miesiąc od dnia dzisiejszego)?
Jednak ze wskazanych planowanych dat aktywacji nie wynika, że usługi dla wszystkich kart będą świadczone 
przez okres 24 miesięcy – aktywacje dla 34 kart mają nastąpić w grudniu 2013 r., a umowa ma obowiązywać 25 
miesięcy od daty jej  podpisania  czyli  od lipca /  sierpnia  2013 r.,  co oznacza,  że  usługi  na 34 kartach  będą  
świadczone przez okres nie dłuższy niż 19 miesięcy. Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ.

Pytanie 27.
W związku z licznymi niejasnościami proszę o wydłużenie terminu składania ofert do 10.07.2013r. 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że termin został przesunięty na dzień 05.07.2013r. do godz. 11:30.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian , tj. 05.07.2013r. do godz. 11:30.


