Warszawa, dnia 15.11.2021 r.

Strona WWW
WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ NR 1
Dotyczy: „Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz
z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej z kartami sim” – COI-ZAK.262.39.2021,

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp,
przedstawia poniżej treść wyjaśnień oraz zmianę SWZ w odpowiedzi na wnioski Wykonawców.
Pytanie nr 1
Wykonawca zwracam się z prośbą o udostępnienie w formie edytowalnej tabeli ze specyfikacja
aparatów.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnia w formie edytowalnej Tabelę 1 – Specyfikacja telefonów
komórkowy (wymagania minimalne), stanowiącą Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 2
Dotyczy specyfikacji telefonu w kategorii C1.
Prosimy o weryfikację maksymalnych, dopuszczalnych wymiarów urządzenia. Według najlepszej
wiedzy Wykonawcy, jedyne urządzenie spełniające wszystkie wymagania dla tej kategorii, jest za duże
o 1 mm względem limitów wskazanych w specyfikacji. Bez zmiany dopuszczalnych wymiarów nie
będzie możliwe wskazanie modelu aparatu, który spełniałby wszystkie wymagania stawiane
urządzeniom w tej kategorii.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu
zamówienia, Tabela 1 – Specyfikacja telefonów komórkowych (wymagania minimalne), w kategorii
C1 w wierszu „Maksymalne wymiary (Wysokość x Szerokość x Grubość w mm)” w następującym
zakresie:
Przed zmianą:
„156x70x9”,
Po zmianie:
„158x70x9”.
Pytanie nr 3
Dotyczy specyfikacji telefonów kategorii B2.
Wnosimy o wykreślenie ze specyfikacji dla urządzeń z kategorii B2 wymagania czytnika linii papilarnych.
Żadne z urządzeń z systemem operacyjnym iOS 14 lub późniejszym, które spełnia pozostałe parametry,
nie posiada czytnika linii papilarnych. W związku z tym, przy tak skonstruowanej specyfikacji, nie ma
możliwości poprawnego wskazania modelu, który spełniałby wszystkie wymagania określone przez
Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu
zamówienia, Tabela 1 – Specyfikacja telefonów komórkowych (wymagania minimalne), w kategorii
B2 w wierszu „Czujniki” w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„Czytnik linii papilarnych, Barometr, Żyroskop, Przyspieszeniomierz, Czujnik zbliżeniowy, Czujnik
oświetlenia zewnętrznego”,
Po zmianie:
„Barometr, Żyroskop, Przyspieszeniomierz, Czujnik zbliżeniowy, Czujnik oświetlenia zewnętrznego”.
Pytanie nr 4
Dotyczy specyfikacji telefonu w kategorii A2.
Prosimy o weryfikację i korektę wymagań dla urządzeń z grupy A2. Żaden z istniejących obecnie
urządzeń z systemem iOs 14 lub nowszym nie spełnia wszystkich wymagań zamawiającego dla
urządzeń w tej grupie. Istnieje jedno urządzenie, które zostało wprowadzone do sprzedaży w 2020r,
ale nie wspiera ono BeiDou. Z kolei inne urządzenie, wprowadzone do sprzedaży w 2021r spełnia
niemal wszystkie wymagania, ale posiada 2 aparaty na tylnej obudowie, podczas gdy Zamawiający
wymaga 3 aparatów z tyłu.
Bez korekty wymagań w tej grupie nie będzie możliwe wskazanie odpowiedniego urządzenia w tej
grupie, a co za tym idzie – również złożenie prawidłowej, nie podlegającej wykluczeniu oferty w tym
postępowaniu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu
zamówienia, Tabela 1 – Specyfikacja telefonów komórkowych (wymagania minimalne), w kategorii
A2, w wierszu „Technologia określania lokalizacji” w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou”;
Po zmianie:
„GPS, GLONASS, Galileo”.
Pytanie nr 5
Dotyczy specyfikacji telefonu w kategorii C.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zgodnie z założeniami specyfikacji jaką określiliście Państwo dla
telefonów z grupy C, dane techniczne ewidentnie wskazują, że te dwa modele aparatów będą z innych
półek cenowych. Jeden z aparatów będzie z segmentu ceny wyższej, a drugi z segmentu średniej.
Dodatkowo mając do uzupełnienia w Formularzu Cenowym jedno wspólne pole ceny dla obu modeli,
Operator będzie zmuszony podać cenę dla wyższego modelu z racji różnicy kosztów. Bardzo prosimy
zmianę wymagań, ponieważ grupa uznawana za najniższy standard może stać się równie droga lub
droższa od aparatów z segmentów wyższych. Powyższe ma oczywiście zastosowanie o ile Zamawiający
zgodzi się na zmianę zapisu w specyfikacji dot. wymiaru telefonu - pytanie nr 1.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Rozdziale II - Opis przedmiotu
zamówienia.
Pytanie nr 6
ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3.8.1

(…) Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie prawo do możliwości uruchomienia nowego numeru
w miejsce przeniesionego numeru na zasadach określonych w umowie oraz na pozostały okres
obowiązywania Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy
PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO
Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „(…) bez
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy”.
ODPOWIEDŹ: Wymiennie jeden za jeden, bez dodatkowych kosztów wynikających z procedury
zamiany kart (nr). Zamawiający będzie ponosił koszt zgodnie z abonamentem zaoferowanym
w ofercie.
Pytanie nr 7
ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3.8.5 /3.9.6
na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona bezpłatnej zmiany numeru telefonicznego,
w ilości nie większej niż 10 sztuk, w trakcie trwania umowy, nie później niż w terminie do 72 godzin od
momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego;
PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO
Zwracamy się z prośba o modyfikację zapisu i zmianę 72 godzin na 2 dni robocze.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w pkt 3.8 ppkt 5) i pkt 3.9 ppkt 6) Rozdziału
II – Opis przedmiotu zamówienia, w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona bezpłatnej zmiany numeru telefonicznego,
w ilości nie większej niż 10 sztuk, w trakcie trwania umowy, nie później niż w terminie do 72 godzin
od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego”,
Po zmianie:
„na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona bezpłatnej zmiany numeru telefonicznego,
w ilości nie większej niż 10 sztuk, w trakcie trwania umowy, nie później niż w terminie do 2 Dni
Roboczych od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego”.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w § 3 ust. 17 Rozdziału III – Projektowane postanowienia
umowy, w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona bezpłatnej zmiany numeru telefonicznego,
przy czym nie więcej niż 10 numerów w trakcie trwania Umowy. Zmiana dokonana będzie nie później
niż w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego przez jeden
z kanałów komunikacji, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy.”,
Po zmianie:
„Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona bezpłatnej zmiany numeru telefonicznego,
przy czym nie więcej niż 10 numerów w trakcie trwania Umowy. Zmiana dokonana będzie nie później
niż w terminie do 2 Dni Roboczych od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego przez
jeden z kanałów komunikacji, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy.”
Pytanie nr 8
ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3.10.1 a)
Opłata abonamentowa obejmie:

a) pakiet nielimitowanych połączeń, bezpłatne SMSy i MMSy, do wszystkich krajowych sieci
komórkowych i stacjonarnych. Nielimitowane bezpłatne połączenia głosowe, SMSy i MMSy w ramach
roamingu do i z wszystkich sieci z krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie, czy dotyczy to również sieci stacjonarnych, a jeśli tak czy
możliwe jest usunięcie tego wymagania z SIWZ, ponieważ mało uzasadnione wydaje się wysyłanie SMS
oraz MMS na telefony stacjonarne. A tym bardziej w ruchu międzynarodowym.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w pkt 3.10. ppkt 1a) Rozdziału II – Opis
przedmiotu zamówienia, w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„pakiet nielimitowanych połączeń, bezpłatne SMSy i MMSy, do wszystkich krajowych sieci
komórkowych i stacjonarnych. Nielimitowane bezpłatne połączenia głosowe, SMSy i MMSy
w ramach roamingu do i z wszystkich sieci z krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego”,
Po zmianie:
„pakiet nielimitowanych połączeń do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych,
bezpłatne SMSy i MMSy do wszystkich krajowych sieci komórkowych. Nielimitowane bezpłatne
połączenia głosowe do sieci stacjonarnych i komórkowych, SMSy i MMSy w ramach roamingu do
i z wszystkich sieci komórkowych z krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego”.
Pytanie nr 9
ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3.10.4 d)
karty SIM mają być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy w opakowaniach uniemożliwiających ich
uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny numer telefoniczny
PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie polegające na
dostarczeniu zestawienia elektronicznego zawierającego numer MSISDN oraz numer karty SIM.
Prosimy również o potwierdzenie, iż umieszczanie numeru telefonu na karcie SIM odnosi się jedynie
do numerów przenoszonych od innego operatora.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza alternatywnego rozwiązania zaproponowanego przez
wykonawcę. Zamawiający dopuszcza umieszczanie numeru telefonu na karcie SIM lub na
opakowaniu, w którym została dostarczona karta SIM dla wszystkich numerów pozyskiwanych przez
Zamawiającego.
Pytanie nr 10
ROZDZIAŁ III §3 pkt 2
Aktywacja kart SIM dostarczonych zgodnie z ust. 1 pkt 1 nastąpi najpóźniej 1 kwietnia 2022 roku
o godzinie 01:00.
PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO
Zwracamy się z prośba o usunięcie niniejszego zapisu. Zaznaczamy, iż zgodnie z §10 ust.13pkt
1rozporządzeniaMinistra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania
z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz. U. z2018r., poz. 2324) - {na który
powołujecie się Państwo w Rozdziale II pkt 3.13 } - przerwa w świadczeniu usług w momencie
przenoszenia numeracji do nowego operatora może występować w godzinach 00:00 a 06:00,, wiec

wymaganie aby przerwa trwała maksymalnie do godziny 01:00, było by niezgodne z obowiązującymi
przepisami prawa. Jest to niezależne od Operatora biorcy.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w § 3 ust. 2 Rozdziału III – Projektowane
postanowienia umowy, w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„Aktywacja kart SIM dostarczonych zgodnie z ust. 1 pkt 1 nastąpi najpóźniej 1 kwietnia 2022 roku
o godzinie 01:00.”,
Po zmianie:
„Aktywacja kart SIM dostarczonych zgodnie z ust. 1 pkt 1 nastąpi 1 kwietnia 2022 roku pomiędzy
godziną 0:00 a godziną 6:00.”
Pytanie nr 11
ROZDZIAŁ III § 4 pkt 5.3
wiążący dla Wykonawcy termin wykonania Zlecenia dostawy Aparatów, nie krótszy niż 2 Dni Robocze
od dnia przesłania Zlecenia zgodnie z ust. 4;
RYZYKO
Bardzo prosimy o wydłużenie terminu dostawy do min 4 dni roboczych, a nie mniej niż 3 DR. 2 DR mogą
okazać się zbyt krótkim czasem w przypadku, kiedy zamówienie przyjdzie w godzinach popołudniowych
do operatora, w tej sytuacji faktycznie czas realizacji wtedy staje się nie realny do wykonania.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w § 4 ust. 5 pkt 3) Rozdziału III –
Projektowane postanowienia umowy, w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„wiążący dla Wykonawcy termin wykonania Zlecenia dostawy Aparatów, nie krótszy niż 2 Dni
Robocze od dnia przesłania Zlecenia zgodnie z ust. 4”,
Po zmianie:
„wiążący dla Wykonawcy termin wykonania Zlecenia dostawy Aparatów, nie krótszy niż 3 Dni
Robocze od dnia przesłania Zlecenia zgodnie z ust. 4”.
Ponadto Zamawiający dokonał zmiany w § 4 ust. 8 Rozdziału III – Projektowane postanowienia
umowy, w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi telefonii komórkowej dla Aparatów telefonii
komórkowej nabytych w ramach opcji od dnia dostarczenia kart SIM do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, jednak nie później niż po upływie 3 Dni Roboczych od
dnia wysłania przez Zamawiającego Zlecenia drogą e-mailową do 31.03.2024 roku”,
Po zmianie:
„Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi telefonii komórkowej dla Aparatów telefonii
komórkowej nabytych w ramach opcji od dnia dostarczenia kart SIM do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, jednak nie później niż po upływie 4 Dni Roboczych od
dnia wysłania przez Zamawiającego Zlecenia drogą e-mailową do 31.03.2024 roku”,
a także Zamawiający dokonał zmiany w pkt 3.9 ppkt 2) Rozdziału II – Opis przedmiotu zamówienia,
w następującym zakresie:
Przed zmianą:

„Wykonawca w terminie wskazanym w Zleceniu, nie krótszym niż 2 Dni Robocze od daty wysłania
Zlecenia drogą e-mailową, dostarczy do siedziby Zamawiającego aparaty telefonii komórkowej oraz
karty SIM w ilości zgodnej ze Zleceniem”,
Po zmianie:
„Wykonawca w terminie wskazanym w Zleceniu, nie krótszym niż 3 Dni Robocze od daty wysłania
Zlecenia drogą e-mailową, dostarczy do siedziby Zamawiającego aparaty telefonii komórkowej oraz
karty SIM w ilości zgodnej ze Zleceniem”
oraz Zamawiający dokonał zmiany w pkt 3.7 ppkt 1) Rozdziału II – Opis przedmiotu zamówienia,
w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„świadczenie usług telefonii komórkowej dla szacowanych 225 nowych numerów wraz z dostawą
szacowanych 225 sztuk fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej, od dnia dostarczenia
kart SIM do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, jednak nie później
niż po upływie 3 dni roboczych (przez które Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – dalej „Dni
Robocze”) od dnia wysłania przez Zamawiającego Zlecenia drogą e-mailową do 31.03.2024 roku”
Po zmianie:
„świadczenie usług telefonii komórkowej dla szacowanych 225 nowych numerów wraz z dostawą
szacowanych 225 sztuk fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej, od dnia dostarczenia
kart SIM do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, jednak nie później
niż po upływie 4 dni roboczych (przez które Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – dalej „Dni
Robocze”) od dnia wysłania przez Zamawiającego Zlecenia drogą e-mailową do 31.03.2024 roku”.
Pytanie nr 12
ROZDZIAŁ III § 6 pkt 7
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 lit. a, b, c, e lub f powyżej, będzie płatne każdorazowo
w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, na rachunek wskazany na fakturze i zgłoszony do wykazu czynnych podatników
VAT (tzw. biała lista podatników) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
obejmującego podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), lub
wirtualny rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem znajdującym się w tym wykazie.
Wykonawca dostarczy fakturę każdorazowo po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym
świadczone były Usługi.
PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „prawidłowo”
wystawiona faktura?
2. Ponadto, wnosimy o modyfikację przedmiotowych postanowień w ten sposób, że termin płatności
faktury będzie liczony od daty jej wystawienia. Wskazujemy, że obowiązek podatkowy związany
z wystawieniem przez wykonawcę faktury VAT powstaje z chwilą jej wystawienia, a nie doręczenia
adresatowi w związku z czym, datą faktury zawsze jest data jej wystawienia a nie odbioru. Wykonawca
nie ma jakiegokolwiek wpływu na to, w jakim terminie faktura jest doręczona.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Prawidłowo wystawiona faktura VAT
spełnia wymagania określone w § 106e ust. 1 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). Dodatkowe wymaganie Zamawiającego w zakresie
faktury zostały uwzględnione w § 6 ust. 12 – Rozdziału III Projektowane postanowienia umowy.
Pytanie nr 13
ROZDZIAŁ III § 6 pkt 13
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO
Wnosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia w ten sposób, że za dzień zapłaty uważa się dzień
uznania rachunku bankowego wykonawcy. Postanowienie w obecnym kształcie jest niezgodne
z poglądem Sądu Najwyższego – por. uchwała SN z dnia 4 stycznia 1995 r. sygn. akt CZP 164/94, w myśl
której za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania
rachunku bankowego wierzyciela (tu wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego
dłużnika (tu Zamawiającego)
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia brzmienie § 6 ust. 13 Rozdział III – Projektowane
postanowienia umowy bez zmian.
Pytanie nr 14
ROZDZIAŁ III § 8 pkt 2
Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego,
w terminie w niej wskazanym.
Zwracamy się z prośba o zmianę tego zapisu, zgodnie z obowiązującym prawem
Kara umowna może być płatna dopiero po uznaniu (w procesie reklamacyjnym – zgodnym
z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji
usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. poz. 284)) zasadności wystawionej noty.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia brzmienie § 8 ust. 2 Rozdział III – Projektowane
postanowienia umowy bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że wyczerpanie procedury reklamacyjnej
określonej w rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie
reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. poz. 284) jest konieczne do dochodzenia roszczeń m.in.
w postępowaniu sądowym (art. 107 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 576)). Nałożenie kary umownej nie wymaga przeprowadzenia uprzednio procedury
reklamacyjnej. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że zgodnie z § 8 ust. 11 Rozdział III,
Zamawiający nie ma obowiązku poprzedzenia obciążenia Wykonawcy karami umownymi
postępowaniem reklamacyjnym, o którym mowa w § 7 Umowy, przy czym nie wyklucza to
możliwości wcześniejszego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o zastrzeżeniach co
do należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
Pytanie nr 15
Pytanie
Czy za dostęp do 5 G Zamawiający rozumie dostęp na obszarach, w których Operator posiada zasięg
5G, a osoba będąca w tym obszarze dodatkowo posługuje się sprzętem z 5G?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że dostęp do 5G ma być świadczony na obszarze, który na
oficjalnych materiałach Operatora oznaczony jest jako obsługiwany w technologii 5G.

Pytanie nr 16
OPZ 3.12 Aparaty telefoniczne
Zamawiający wymaga dostarczenia telefonów w tzw komplecie handlowym i jednocześnie wskazuje
co ma zawierać taki komplet. Występuje tutaj rozbieżność, ponieważ wskazane akcesoria nie muszą
być kompletem handlowym. Każdy producent stosuje własne standardy kompletu, co oznacza, że ew.
ich zakup wiąże się z dodatkowymi kosztami, które Wykonawca będzie musiał skalkulować w Ofercie
dla Zamawiającego, oraz, że akcesoria muszą zostać wysłane jako oddzielny produkt za cenę min 1 zł
netto. Czy Zamawiający bierze takie elementy pod uwagę i akceptuje, czy też zrezygnuje
z dodatkowych akcesoriów i uzna za komplet handlowy ten stworzony przez każdego producenta dla
wybranego modelu telefonu?
Dodatkowo zwracamy uwagę, że w OPZ pkt 3.12 jest zapis - Zamawiający przez handlowy komplet
rozumie miniumum: słuchawki, ładowarkę sieciową oraz kabel USB z możliwością podłączenia do
komputera. Natomiast w tabelach ze specyfikacją techniczną telefonów istnieje również wymaganie
etui przy niektórych modelach telefonów. Prosimy o sprostowanie zapisów i w przypadku
potwierdzenia, że wszystkie zapisane akcesoria są przedmiotem przetargu prosimy o informację czy
muszą to być akcesoria oryginalne producenta, czy mogą być zamienniki.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany pkt 3.12 ppkt 1) Rozdziału II – Opis
przedmiotu zamówienia, w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„Wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne muszą być fabrycznie nowe i tworzyć handlowy
komplet (Zamawiający przez handlowy komplet rozumie minimum: słuchawki, ładowarkę sieciową
oraz kabel USB z możliwością podłączenia do komputera)”,
Po zmianie:
„Wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne muszą być fabrycznie nowe i tworzyć handlowy
komplet (Zamawiający przez handlowy komplet rozumie zestaw, który oferuje producent
w opakowaniu)”.
Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby akcesoria określone w wierszu „Wyposażenie w zestawie”
wskazane w Tabeli 1 Specyfikacja telefonów komórkowy (wymagania minimalne), stanowiącej
Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, były dołączane dodatkowo o ile komplet handlowy
nie zawiera wskazanego wyposażenia. Zamawiający wymaga, żeby wyposażenie w zestawie było
oryginalne dla telefonów kategorii A i B. Dodatkowo Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie
w ramach kompletu handlowego zamienników w przypadku telefonów kategorii C, jednakże
zamienniki powinny być dedykowane do dostarczonych modeli telefonów.
Ponadto Zamawiający podtrzymuje wymagania w wierszu „Wyposażenie w zestawie” wskazane
w Tabeli 1 Specyfikacja telefonów komórkowy (wymagania minimalne), stanowiącej Załącznik nr 1
do Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie etui.
Pytanie nr 17
Modem – tabela 2 Specyfikacja modemów wskazuje na wymaganie dostarczenia modemów, przy czym
nie ma nigdzie indziej w OPZ wskazań co do ilości modemów, jak również w formularzu ofertowym nie
ma miejsca do wyceny modemów. Prosimy o weryfikację i zmianę.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga dostarczenia modemów do kart internetowych i tym
samym usuwa Tabelę nr 2 – specyfikacja modemów, stanowiącą Załącznika nr 1 do Opisu przedmiotu
zamówienia.

Pytanie nr 18
Umowa
Par 8
1. Prosimy o takie doprecyzowanie zapisów, z których jednoznacznie wynikać będzie, ze zapłata kar
umownych nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej.
Dodatkowo prosimy o takie doprecyzowanie zapisów, z których jednoznacznie wynikać będzie, ze
Zamawiający naliczy kary umowne jeśli w terminie 30 dni od daty zdarzeń Wykonawca nie wykaże, iż
nie ponosi winy za wystąpienie zdarzenia na podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty kary
umownej. 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.
2. Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności określonej w par 8 ust. 4 do wysokości rzeczywistych
strat ze wskazanym limitem kwotowym z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści. Ich
wprowadzenie pozwoli na precyzyjne określenie przez wykonawcę ryzyk i ewentualnych innych
kosztów związanych z realizacją umowy, a jednocześnie w dalszym ciągu zapewnia Zamawiającemu
ochronę jego uzasadnionych interesów.
3. Zwracamy uwagę, że postanowienia umowy w par 8 ust. 1 pkt 9) oraz w par 12 są jednostronne.
Z uwagi na to, że obie strony powinny być zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji które
dotyczą drugiej strony wszystkie te zapisy które są zapisami jednostronnymi, należy tak zmodyfikować
by uwzględniały takie same prawa dla obu spółek. Kara umowna powinna być stosowana na zasadzie
wzajemności, czyli Wykonawca także powinien być uprawniony do kary, o ile Zamawiający naruszy
tajemnicę przedsiębiorstwa naszej spółki.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Zamawiający wskazuje, że kary umowne
określone w § 8 ust. 1 Rozdziału III – Projektowane postanowienia umowy nakładane będą
w przypadku zwłoki, a zgodnie z art. 476 k.c., Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia
świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie
po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia
jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Ponadto Zakres
odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności
dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 483 § 1 i art. 484 § 1
w związku z art. 471 k.c.) - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17.01.2020 r., sygn. akt IV CSK 579/17.
Zamawiający dodatkowo wskazuje, że dopuszcza możliwość przeprowadzenia postępowania
reklamacyjnego zgodnie z § 7 Rozdziału III – Projektowane postanowienia umowy, z zastrzeżeniem
§ 8 ust. 11 Rozdziału III – Projektowane postanowienia umowy.
Pytanie nr 19
§ 5 ust. 6 pkt 2 Umowy – wnosimy o modyfikację terminu, w jakim ma zostać dostarczone urządzenia
zastępcze. W terminie przewidzianym na naprawę (15 dni) wykonawcę może nie mieć wiedzy, że
naprawa będzie nieskuteczna, nie będzie więc mógł z tym czasie przygotować się na dostarczenie
nowego urządzenia. W związku z tym, że użytkownik będzie dysponował urządzeniem zastępczym,
a więc będzie miał możliwość korzystania z usług, wnosimy o wskazanie, że w przypadku braku

możliwości naprawy urządzenia, wykonawca będzie miał obowiązek dostarczenia nowego urządzenia
w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt 1.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w § 5 ust 6. pkt 2) Rozdziału III –
Projektowane postanowienia umowy, w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„w przypadku stwierdzenia niemożności usunięcia awarii Aparatu Wykonawca dokona wymiany
uszkodzonego Aparatu na nowy, wolny od wad, objęty Gwarancją o parametrach nie gorszych od
Aparatu podlegającego wymianie, przenosząc jego własność na Zamawiającego, oraz dostarczy go
do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, w terminie, o którym mowa w pkt 1 powyżej”,
Po zmianie:
„w przypadku stwierdzenia niemożności usunięcia awarii Aparatu Wykonawca dokona wymiany
uszkodzonego Aparatu na nowy, wolny od wad, objęty Gwarancją o parametrach nie gorszych od
Aparatu podlegającego wymianie, przenosząc jego własność na Zamawiającego, oraz dostarczy go
do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, w terminie 5 dni roboczych od upływu terminu
o którym mowa w pkt 1 powyżej”.
Pytanie nr 20
§ 5 ust. 6 pkt 4 Umowy – wnosimy o modyfikację poprzez wskazanie, że obowiązek wymiany urządzenia
na nowe powstaje jedynie w sytuacji, gdy trzykrotna naprawa dotyczy tego samego elementu. Fakt, że
trzy razy dojdzie do awarii, przy czym za każdym razem dotyczy ona innego elementu, nie świadczy
o wadliwości całego urządzenia. Trzykrotne uszkodzenie tego samego urządzenia w różny sposób może
świadczyć np. o jego nieuważnym i niestarannym użytkowaniu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
Pytanie nr 21
§ 6 ust. 5 Umowy – Zamawiający wskazał, że maksymalne wynagrodzenie za usługi w roamingu poza
UE i EOG nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł netto w ramach całej umowy. Jednocześnie w § 3 ust.
14 Umowy wskazano, że opłaty ze te usługi będą taryfikowane zgodnie z najtańszym cennikiem
świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych. Wobec tego wnosimy o wskazane
w jaki sposób Wykonawca ma rozliczać przedmiotowe usługi, w sytuacji gdy dojdzie do przekroczenia
kwoty 5.000,00 zł netto? Zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” Przy aktualnym
brzmieniu Umowy wykonawca musi wziąć na siebie odpowiedzialność i koszty związane ze
świadczeniem przedmiotowych usług, przekraczające wskazaną kwotę 5.000 zł, przy czym Wykonawca
nie jest w stanie ocenić, o jakie kwoty chodzi. Zamawiający opisał więc przedmiot zamówienia
w sposób, który nie uwzględnia wszelkich okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty. Wobec
tego wnosimy o modyfikację i wskazanie, że po przekroczeniu kwoty 5.000,00 zł (na podstawie stawek
z cennika wykonawcy), wykonawca nie będzie zobowiązany do świadczenia przedmiotowych usług.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w § 6 ust. 5 Rozdziału III – Projektowane
postanowienia umowy, w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„Maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie może przekroczyć kwoty
5 000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych), w ramach całej Umowy. Zamawiający nie
zobowiązuje się w żaden sposób do skorzystania z Usług, o których mowa w § 3 ust. 14 i 15 Umowy.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego w całości lub w części z tych Usług nie rodzi po stronie
Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.”,
Po zmianie:
„Maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie może przekroczyć kwoty
5 000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych), w ramach całej Umowy. Zamawiający nie
zobowiązuje się w żaden sposób do skorzystania z Usług, o których mowa w § 3 ust. 14 i 15 Umowy.
Nieskorzystanie przez Zamawiającego w całości lub w części z tych Usług nie rodzi po stronie
Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W przypadku przekroczeniu kwoty 5.000,00 zł
(na podstawie stawek z Cennika Wykonawcy), wykonawca nie będzie zobowiązany do świadczenia
przedmiotowych usług”.
Pytanie nr 22
§ 8 ust. 4 Umowy - prosimy o doprecyzowanie, iż odszkodowanie, którego dochodzić może
Zamawiający ponad wysokość kar umownych dotyczy wyłącznie odszkodowania za szkody rzeczywiste,
bez uwzględnienia utraconych korzyści.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.
Pytanie nr 23
§ 8 ust. 7 Umowy - prosimy o usunięcie możliwości kumulatywnego dochodzenia kar umownych –
stanowią one tzw. zryczałtowane odszkodowanie, zatem pojedyncze zdarzenie powinno być
obarczone tylko jedną karą umowną i ew. możliwością dochodzenia odszkodowania ponad wysokość
naliczonej kary. Kumulowanie kar umownych za pojedyncze zdarzenie oznacza nadmierne obciążenie
wykonawcy i zmierza wyłącznie do wzbogacenia Zamawiającego, przeciwnie do przepisów
obowiązującej aktualnie ustawy, która nakazuje ograniczenie obciążania wykonawcy karami
umownymi. Wskazujemy dodatkowo, że Zamawiający zabezpieczył karami w znacznej wysokości każdy
możliwy przypadek naruszenia obowiązków umownych, zatem jego interes jest dostatecznie
zabezpieczony przy wyłącznie alternatywnym dochodzeniu kar.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
Pytanie nr 24
§ 8 ust. 10 Umowy - wnosimy o ograniczenie nadmiernie wysokiego limitu kar umownych – limit 100%
łącznego wynagrodzenia jedynie pozornie wypełnia nakazy ustawowe, w praktyce powodując brak
jakiekolwiek ochrony równowagi stron umowy. Standardem jest ograniczenie na poziomie 20-30%
wynagrodzenia łącznego, czyli wielokrotnie niższym. Jest to tym bardziej uzasadnione biorąc pod
uwagę złożony charakter zamówienia – wnosimy o zmianę i obniżenie maksymalnego limitu kar.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
Pytanie nr 25
§ 8 ust. 3 i 11 Umowy - Wnosimy o zmianę § 8 ust. 11 Umowy i wprowadzenie procedury reklamacyjnej.
Zamawiający wskazuje na brak obowiązku poprzedzenia obciążenia wykonawcy karami umownymi
postępowaniem reklamacyjnym. Postępowanie reklamacyjne uniemożliwia wykonawcy zgłoszenie
zastrzeżeń, co do zasadności nałożenia na niego kary umownej i niezwłoczne usunięcie uchybień
w wykonaniu umowy. Kary umowne powinny 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 z dnia 20 marca
1968 r. (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”. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie w § 8 wzoru
Umowy procedury reklamacyjnej umożliwiającej wykonawcy zgłoszenie zastrzeżeń, co do zasadności
nałożenia na niego kary umownej i niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu Umowy
i jednoczesne usunięcie ust. 11.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.
Procedura reklamacyjna została szczegółowo opisana w § 7 Rozdziału III – Projektowane
postanowienia umowy.
Pytanie nr 26
§ 8 Umowy– wnosimy o modyfikację postanowień Umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary
umownej nałożonej na Wykonawcę o 50%. Wskazane kary umowne są rażąco wygórowane. Kary
umowne powinny służyć dyscyplinowaniu wykonawcy, ale nie powinny stanowić dodatkowego źródła
dochodu dla Zamawiającego, jak również powinny być adekwatne dla zaistniałego uchybienia.
Zastrzeżone przez Zamawiającego kary są wysoce nadmierne.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
Pytanie nr 27
§ 9 ust. 2 Umowy – wnosimy o wprowadzenie we wszystkich przesłankach odstąpienia/wypowiedzenia
umowy (analogicznie jak w pkt 1) procedury wezwania Wykonawcy do wykonania lub należytego
wykonania Umowy z wyznaczeniem konkretnego terminu, np. 3 dni. Do odstąpienia od
umowy/wypowiedzenia umowy powinno dochodzić dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu.
Wykonawca powinien mieć szansę na poprawienie uchybień.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
Pytanie nr 28
§ 9 ust. 2 pkt 1 i 2 Umowy – wnosimy o usunięcie przedmiotowych przesłanek wypowiedzenia umowy
bez zachowania okresu wypowiedzenia i odstąpienia od umowy jako zbyt ogólnych i nakładających na
Wykonawcę najdalej posuniętą sankcję w sytuacjach nieokreślonych i pozostawionych arbitralnej
ocenie Zamawiającego (w tym – określenie wyjątkowo krótkiego terminu na reakcję po stronie
Wykonawcy i zapobieżenie wypowiedzeniu umowy, zaś w przypadku pkt 2 w ogólnie nie dające
wykonawcy szansy na zrewidowanie swojego działania). Ewentualnie, prosimy o doprecyzowanie
postanowienia, poprzez wskazanie konkretnych obowiązków, których istotne naruszenie pociąga za
sobą przedmiotową sankcję.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w § 9 ust. 2 pkt 1 Rozdziału III –
Projektowane postanowienia umowy, w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„wypowiedzieć Umowę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek
zobowiązania przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do
wykonania lub należytego wykonania Umowy wyznaczając mu termin 3 dni, a po bezskutecznym
upływie tego terminu ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym”,

Po zmianie:
„wypowiedzieć Umowę w przypadku niewykonania lub rażącego nienależytego wykonania
jakiegokolwiek zobowiązania przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający wezwie
Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania Umowy wyznaczając mu termin 3 dni,
a po bezskutecznym upływie tego terminu ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie
natychmiastowym”.
Pytanie nr 29
§ 12 Umowy - Wnosimy o zmodyfikowanie przedmiotowego postanowienia. Nałożenie na wykonawcę
obowiązku zachowania w poufności wszystkich informacji również tych, co do których może powziąć
podejrzenie, iż są poufnymi informacjami albo danymi jest nieuzasadnione, gdyż pozostawia
wykonawcę w ciągłej niepewności co do charakteru przekazanych mu informacji. Wykonawca
powinien mieć obowiązek zachować w poufności tylko te informacje, które zostały wyraźnie
zastrzeżone przez Zamawiającego jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Takie
rozwiązanie jest korzystne zarówno dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy, gdyż Zamawiający będzie
miał pewność, że istotne dla niego informacje pozostaną tajemnicą, a wykonawca będzie miał pewność
które z przekazanych mu informacji powinien objąć szczególną ochroną. Ponadto, wnosimy
o wprowadzenie analogicznego zastrzeżenia dla informacji przekazywanych przez Wykonawcę.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z § 12 ust. 2 Rozdziału III – Projektowane postanowienia umowy „W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji lub danych przed ich ujawnieniem lub
uczynieniem dostępną Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informacje te ma
traktować jako Informacje Chronione”.
Zamawiający dodaje w § 12 Rozdziału III – Projektowane postanowienia umowy ust. 11
o następującym brzmieniu: „Postanowienia niniejszego paragrafu ust. 1-6 oraz ust. 8 mają
odpowiednie zastosowanie w sytuacji gdy przekazującym Informacje Chronione jest Wykonawca,
z zastrzeżeniem, że Zamawiający jest podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji
publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.).”
Pytanie nr 30
Pkt 3.12 ppkt 1 OPZ – wnosimy o modyfikację tego postanowienia poprzez ograniczenie się do
powszechnego rozumienia handlowego kompletu aparatu telefonicznego tj. że za komplet uważa się
zestaw, który oferuje producent w opakowaniu.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.
Pytanie nr 31
Pkt 3.12 ppkt 4 OPZ – wnosimy o modyfikację przymiotowego postanowienia poprzez wskazanie, że
Zamawiający wymaga gwarancji o długości oferowanej przez producenta. W przypadku urządzeń Apple
producent oferuje jedynie 12 miesięczny okres gwarancji, a co za tym idzie wykonawca będzie
zmuszony doliczyć do ceny oferty koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych przez
kolejnych 12 miesięcy. Spowoduje to podwyższenie ceny oferty. W związku z tym, że Zamawiający
może wybrać jeden z dwóch modeli telefonów oferowanych przez wykonawcę, może okazać się
(w przypadku zaoferowania przez wykonawcę aparatu marki Apple i aparatu innego producenta

i wyboru przez Zamawiającego aparatu marki Apple), że Zmawiający będzie zmuszony ponieść
dodatkowe koszty, mimo że nie skorzysta z dodatkowych usług.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany pkt 3.12 ppkt 4) Rozdziałi II – Opis
przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
Przez zmianą:
„aparaty telefoniczne muszą być objęte co najmniej 24-miesieczną gwarancją producenta.
Wykonawca zagwarantuje w ramach umowy pełną obsługę serwisową aparatów telefonicznych
(odbiór uszkodzonego urządzenia z siedziby Zamawiającego, zapewnienie urządzenia zastępczego
lub nowego oraz dostarczenie urządzenia po naprawie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego”,
Po zmianie
„aparaty telefoniczne muszą być objęte co najmniej 24-miesieczną gwarancją producenta.
W przypadku, gdy producent udziela gwarancji na okres krótszy niż 24 miesiące, Wykonawca
zapewnia udzielenie gwarancji na pozostały okres. Wykonawca zagwarantuje w ramach umowy
pełną obsługę serwisową aparatów telefonicznych (odbiór uszkodzonego urządzenia z siedziby
Zamawiającego, zapewnienie urządzenia zastępczego lub nowego oraz dostarczenie urządzenia po
naprawie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego)”.
Pytanie nr 32
Pytanie 1
Dotyczy OPZ, Rozdział II pkt.3.2 - prawo opcji
Prosimy o wyjaśnienie, na jakich warunkach będą zakupywane dodatkowe karty SIM oraz Terminale?
Ponieważ na etapie składania ofert żaden Wykonawca nie może przewidzieć daty aktywacji
dodatkowej karty wraz z Terminalem, a zatem nie może określić okresu trwania umowy dla tych kart
– a co za tym idzie - poprawnie skalkulować oferty nie narażając się na straty finansowe.
W związku z powyższym, wnosimy o doprecyzowanie, iż dodatkowe karty SIM wraz z Terminalami
Wykonawca będzie dostarczał na warunkach zgodnie z zaproponowanymi stawkami w formularzu
ofertowym - z wyłączeniem ceny Terminala, którego cena będzie ustalana w momencie realizacji
takiego zamówienia w oparciu o czas pozostały do zakończenia umowy głównej.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie dostarczał karty SIM wraz
z Terminalami na warunkach zgodnych z zaproponowanymi stawkami w Tabeli nr 2 formularza
ofertowego.
Pytanie nr 33
Pytanie 2
Dotyczy OPZ, Rozdział II pkt.3.8 - dodatkowe wymagania w zakresie świadczenia usług zamówienia
podstawowego.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację przeniesień na zasadach funkcjonujących u Wykonawcy?
Wyjaśniamy, że chodzi o weryfikację przed dokonaniem przeniesienia wiarygodności płatniczej
wskazanego abonenta przejmującego numer.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
Pytanie nr 34
Pytanie 3
Dotyczy OPZ, Rozdział II pkt.3.10 - opłaty abonamentowe dla kart SIM Voice w części pkt.1a.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykluczenie z tego zakresu SMS pod numery stacjonarne?

Wykonawca wyjaśnia, że nie ma możliwości rabatowania cen za takie zdarzenie, ani nie ma możliwości
zablokowania takich SMS wychodzących.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.
Pytanie nr 35
Pytanie 4
Dotyczy OPZ, Rozdział II pkt.3.10 - opłaty abonamentowe dla kart SIM Voice w części pkt.3 opłata
abonamentowa za każdy miesiąc świadczenia usługi będzie w takiej samej wysokości.
Prosimy o doprecyzowanie, że chodzi tu o każdy pełny miesiąc/okres rozliczeniowy.
Wyjaśniamy, że chodzi tu o przypadek np. wyłączenia karty w trakcie trwania miesiąca (w związku
z Cesją itp.). Taka karta będzie funkcjonować w niepełnym okresie rozliczeniowym, więc opłata będzie
naliczona proporcjonalnie.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający, potwierdza, że chodzi o każdy pełny miesiąc/okres rozliczeniowy, przy
czym zgodnie z § 6 ust. 6 Rozdziału III – Projektowane postanowienia umowy, W przypadku
świadczenia Usług przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wysokość miesięcznego wynagrodzenia,
o którym mowa ust. 3 lit. a, b, c, e lub f powyżej, obliczona będzie proporcjonalnie do okresu
świadczenia Usług w danym miesiącu, przy założeniu, że wynagrodzenie za jeden dzień świadczenia
Usługi odpowiada 1/30 wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa ust. 3 lit. lit. a, b, c, e lub f
powyżej.
Pytanie nr 36
Pytanie 5
Dotyczy OPZ, Rozdział II pkt.3.12 - aparaty telefoniczne dotyczy gwarancji na wszystkie terminale na
okres 24 m-cy.
Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu poprzez wskazanie, iż okres gwarancji dla Terminali wyniesie
24 mies., dla akcesoriów 12 mies., dla baterii 6 mies., nośników pamięci 90 dni (karty pamięci),
z wyłączeniem produktów marki Apple (firma Apple udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje
produkty na terenie Polski).
Takie okresy gwarancji określają producenci tychże terminali, a Wykonawca nie może sam wydłużyć
tych terminów - gdyż to nie on określa warunki ewentualnych napraw (koszty napraw są po stronie
producenta sprzętu jako gwaranta).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.
Pytanie nr 37
Pytanie 6
Dotyczy OPZ, Rozdział II pkt.3.13 - pozostałe wymagania dodatkowe dla zamówienia podstawowego
oraz zamówienia w ramach opcji.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powiększenie puli terminali o 1 z każdej grupy, które pozostaną
w dyspozycji Zamawiającego jako serwisowe, na czas ewentualnych napraw Terminali z podstawowej
puli?
W przypadku braku zgody wnosimy o doprecyzowanie, iż ewentualne zapewnienie Terminali
zastępczych dotyczy tylko sytuacji, gdy naprawa odbywa się w ramach gwarancji.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powiększenie puli terminala o 1 z każdej grupy,
zapewnienie Terminali zastępczych dotyczy tylko sytuacji, gdy naprawa odbywa się w ramach
gwarancji.

Pytanie nr 38
Pytanie 7
Dotyczy OPZ, Rozdział II Załącznik nr.1 do OPZ Tabela 2 – specyfikacja modemów.
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jako wymaganie minimalne w części funkcjonalności
ekranu informacyjnego w przypadku wbudowanych diod sygnalizacyjnych?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.
Pytanie nr 39
Pytanie 8
Dotyczy OPZ, Rozdział II Załącznik nr.1 do OPZ Tabela 1 – specyfikacja telefonów komórkowych.
Informujemy, że wg. posiadanej wiedzy model wskazany w grupie B2 nie posiada wskazanej w tabeli
funkcjonalności czytnika linii papilarnych (firma Apple nie oferuje tej funkcjonalności od modelu wersji
iPhone 8).
Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wykreślenie w pozycji „czujnik” tego parametru (czytnik
linii papilarnych) z tabeli.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.
Pytanie nr 40
Pytanie 9
W związku z wymaganiem określonym w § 1 ust. 6 lit. a Umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą
o potwierdzenie, że Zamawiający ma świadomość, iż korzystanie z eSIM może łączyć się pewnymi
ograniczeniami wynikającymi z tego rozwiązania?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że ma świadomość ograniczeń wynikających z zastosowania
kart eSIM.
Pytanie nr 41
Pytanie 10
W związku z wymaganiami określonym w § 3 ust. 1 pkt 1-2 Umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą
o:
wykreślenie fragmentu „w terminie 30 dni od dnia zawarcia”. W ocenie Wykonawcy fragment ten jest
zbędny skoro Zmawiający i tak określa maksymalny termin do 15 marca 2022 r. a dodatkowo
w przypadku § 3 ust. 1 pkt 2 projektu Umowy Zamawiający może aż do 1 marca 2022 r. zwlekać
z informacją o modelach poszczególnych Aparatów w kategorii A, B i C wybranych przez
Zamawiającego spośród rodzajów Aparatów wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie. Analogiczna
prośba dotyczy również pkt 3.6. OPZ.
potwierdzenie, że zobowiązanie do dostarczenia kart SIM o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 nie dotyczy
dotychczasowego dostawcy usług.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Zamawiający potwierdza, że zobowiązanie
do dostarczenia kart SIM o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Rozdziału III – Projektowane
postanowienia umowy nie dotyczy dotychczasowego dostawcy usług.
Pytanie nr 42
Pytanie 11
Zamawiający w § 3 ust. 16 Umowy, przewidział przeniesienia numeru na osobę fizyczną lub prawną.

W związku z tym, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że:
w przypadku osoby fizycznej (konsumenta) – przeniesienie numeru będzie polegać wyłącznie na
przekazaniu numeru zaś nowy abonent będzie zobowiązany do zawarcia umowy na warunkach
ogólnodostępnych ofert dla konsumentów,
w przypadku abonenta innego niż konsument – przeniesienie numeru będzie polegać wyłącznie na
przekazaniu numeru zaś nowy abonent będzie zobowiązany do zawarcia umowy na warunkach
ogólnodostępnych ofert dla klientów biznesowych
Wykonawca będzie mógł uzależnić wyrażenie zgody na przeniesienie numeru na rzecz nowego
abonenta od pozytywnej weryfikacji kredytowej nowego abonenta.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Zasady zawierania umów z nowym użytkownikiem
określa pkt 3.8. ppkt 1 oraz pkt 3.9 ppkt 1 Opisu Przedmiot zamówienia. Zgodnie z odpowiedzią na
pytanie nr 33.
Pytanie nr 43
Pytanie 12
W związku z brzemieniem § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że
zobowiązanym do kontrolowania wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 projektu Umowy, będzie
Zamawiający.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się do kontrolowania wartości Umowy.
Pytanie nr 44
Pytanie 13
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 6 ust. 7, 8, 9, Umowy w taki
sposób, aby termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury a nie od jej otrzymania przez
Zamawiającego, przy założeniu, że Wykonawca zobowiąże się doręczyć Zamawiającemu fakturę nie
później niż w terminie 7 dni od jej wystawienia a uchybienie temu terminowi spowoduje odpowiednie
wydłużenie tego terminu o każdy dzień uchybienia?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.
Pytanie nr 45
Pytanie 14
Zgodnie z § 6 ust. 13 Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa się dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego.
Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą
oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r., sygnatura III CZP
164/94), w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa
się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku
bankowego dłużnika (tu Zamawiającego).
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę przedmiotowego
postanowienia w taki sposób, aby za termin płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy uznać dzień
uznania rachunku bankowego Wykonawcy np. poprzez nadanie § 6 ust. 13 projektu Umowy
następującego brzmienia: „Za dzień dokonania zapłaty faktury VAT przez Zamawiającego uznaje się
dzień skutecznego uznania należności na rachunku bankowym Wykonawcy.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

Pytanie nr 46
Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuszcza:
zmianę § 8 ust. 1 Umowy w ten sposób że określone w nim kary umowne zostaną obniżone od 50%?
W ocenie Wykonawcy, zaproponowana przez Zamawiającego wysokość kar umownych ma charakter
rażąco wygórowany.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.
Pytanie nr 47
Czy Zamawiający dopuszcza:
zmianę § 8 ust. 10 Umowy i nadanie mu następujące brzmienia „Całkowita suma kar umownych
i bonifikat naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 50% wartości maksymalnego łącznego
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy jest
ograniczona do wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
Odpowiedzialność Stron z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.”?
Wysokość kar umownych ma wpływ na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami
i uwzględnienie go w wycenie (przy czym zachodzi prawidłowość, że im wyższe ryzyko kar i wyższy
limit, tym konieczność nałożenia wyższego narzutu na cenę pod to ryzyko).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 18
i 24.
Pytanie nr 48
Czy Zamawiający dopuszcza:
usunięcie § 9 ust. 2 pkt 2 Umowy uprawniającego Zamawiającego do odstąpienia od Umowy lub jej
wypowiedzenia w trybie natychmiastowym bez wyznaczania terminu dodatkowego?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 27
i 28.
Pytanie nr 49
Czy Zamawiający dopuszcza:
zmianę § 13 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Jeżeli w związku z realizacją Umowy
zajdzie konieczność powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych,
których administratorem jest Zamawiający, Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy”. Mając na uwadze przedmiot
Umowy, w ocenie Wykonawcy może nie zachodzić konieczność powierzenia przetwarzania danych
osobowych, których administratorem jest Zamawiający. Poza tym postanowienia załącznika nr 9
wymagają jeszcze uzupełnienia o brakujące informacje ( pkt 9.9.). - brak uzupełnienia kar umownych
nie pozwala Wykonawcy w pełni ocenić ryzyka biznesowego w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
Zamawiający załącza zmodyfikowaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
stanowiącą Załącznik nr 9 do Rozdziału III – Projektowane postanowienia umowy.

Pytanie nr 50
Zamawiający w OPZ w odniesieniu do telefonów określił między innymi minimalną klasę odporności na
kurz i wodę IP wskazując zamiennie na IP 67, IP65 oraz IP68. Wnosimy o wyjaśnienie na czym ma
polegać określenie, iż wskazana klasa ma charakter minimalny. Czy przykładowo jeśli Zamawiający
oczekuje dostawy urządzenia o klasie minimalnej IP67 to dopuszczalne jest zaoferowanie urządzenia
o klasie IP68?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z przyjętymi opisami stopnia odporności dla nomy IP, Zamawiający przez
określenie parametru minimalny rozumie, że każda wyższa niż podana w OPZ wartość spełnia
wymagania minimalne.
Pytanie nr 51
Zamawiający w punkcie 3.6 OPZ określając terminy wykonania zamówienia wskazał, iż dostawa
fabrycznie nowych 476 szt. aparatów telefonii komórkowej winna nastąpić w terminie 30 dni od dnia
zawarcia Umowy, nie później jednak niż do 15 marca 2022 roku. Wnosimy o potwierdzenie, iż dostawa
476 sztuk w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ma charakter gwarantowany. W piśmiennictwie
oraz orzecznictwie zamówień publicznych podkreśla się bowiem, iż jedną z kluczowych informacji na
temat przedmiotu zamówienia jest informacja na temat gwarantowanego zakresu udzielanego
zamówienia. W orzecznictwie sądowym podkreśla się, iż wykonawca musi mieć pewność, że zrealizuje
zamówienie w pewnym określonym minimalnym zakresie, co dopiero pozwala mu na skalkulowanie
ceny1. Zwracamy także uwagę na to, iż zgodnie z treścią art. 433 pkt 4 Pzp projektowane postanowienia
umowy nie mogą przewidywać m.in. możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez
zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.
Pewność, iż wykonawca ma dostarczyć w terminie 30 dni od zawarcia umowy 476 sztuk telefonów
pozwala na skalkulowanie ceny oferty. Jeśli wykonawca nie znałby dat dostaw (miałyby one charakter
sukcesywny w dłużnym okresie czasu) to istnieje ryzyko, że na dzień dostarczenia do zamawiającego
nie będzie aparatów spełniających wymagania lub będą w cenie, która byłaby wyższa niż przyjęta do
kalkulacji ceny oferty. Dlatego wnosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa
fabrycznie nowych 476 szt. aparatów telefonii komórkowej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy,
nie później jednak niż do 15 marca 2022 roku.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie
nowych 476 szt. aparatów telefonii komórkowej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, nie
później jednak niż do 15 marca 2022 roku.
Pytanie nr 52
Przedmiotem udzielanego zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i usług
bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej
z kartami SIM. W formularzu cenowym Zamawiający wyodrębnił ceny usług telekomunikacyjnych oraz
telefonów.
Zarazem w treści Opisu przedmiot zamówienia została zamieszona Tabela 2 - Specyfikacja modemów
(wymagania minimalne). Wnosimy o potwierdzenie, iż tabela została zamieszczona omyłkowo,
a dostawa modemów nie jest objęta przedmiotem zamówienia.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.
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Pytanie nr 53
W punkcie 3.5 OPZ zamawiający określił wymagania dotyczące usługi Prywatny APN (Access Point
Network) m.in. oczekując, by:
 styk infrastruktury Wykonawcy z siecią Internet charakteryzował się przepustowością min.
300Mbps oraz spełniał inne niezbędne parametry, w szczególności związane ze stratą oraz
opóźnieniem pakietów w celu zapewnienia stabilnego działania tunelu IPsec.
Zwracamy uwagę na to, iż przepustowość zależy od łącza Klienta do sieci internet, a nie od usługodawcy
APN. Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uwzględnił powyższą okoliczność formułując
przywołane postanowienie.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza, że posiada świadomość wymogu odpowiedniej przepustowości łącza
i okoliczność ta została uwzględniona w przygotowaniu Opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 54
W punkcie 3.5 OPZ zamawiający określił wymagania dotyczące usługi Prywatny APN (Access Point
Network) m.in. oczekując, by Wykonawca zapewnił stały adres IPv4 dla każdej karty SIM. Wnosimy
o potwierdzenie, iż wykonawca ma zapewnić nie tyle stały adres, co adres statyczny.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy w punkcie 3.5 OPZ. Wykonawca ma zapewnić
dynamiczny przydział adresów IPv4 dla każdej karty SIM gwarantując tym samym (np. poprzez
statyczne wpisy na serwerze DHCP), że każda karta SIM będzie zawsze otrzymywała ten sam adres
IP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę powiązań numeru karty SIM z adresem IP.
Pytanie nr 55
W punkcie 3.5 OPZ zamawiający określił wymagania dotyczące usługi Prywatny APN (Access Point
Network) m.in. oczekując, by użyte adresy IP dla kart SIM znalazły się zakresie 10.200.0.010.200.255.255. Wnosimy o doprecyzowanie, czy użyteczne adresy dla kart SIM mogą być z zakresu
10.200.0.1 - 10.200.255.254?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że użyteczne adresy dla kart SIM powinny znaleźć się
w zakresie 10.200.0.1 - 10.200.255.254.
Pytanie nr 56
W punkcie 3.5 OPZ zamawiający określił wymagania dotyczące usługi Prywatny APN (Access Point
Network) m.in. oczekując, by wykonawca umożliwił konfigurację Prywatnego punktu APN na aparacie
telefonicznym poprzez wysłanie wiadomości konfiguracyjnej. Przedmiotowe wymaganie stanowi
kryterium oceny oferty.
Niemniej zwracamy uwagę na to, iż powyższe wymaganie może być spełnione poprzez stosowane
przez wykonawcę rozwiązanie w odniesieniu do telefonów posiadających oprogramowanie Android,
natomiast istnieją przeszkody technologiczne uniemożliwiające zastosowanie rozwiązania dla
telefonów z systemem Apple iOS. Wnosimy o potwierdzenie czy składanie w formularzu ofertowym
oświadczenie o umożliwieniu konfiguracji Prywatnego punktu APN na aparacie telefonicznym poprzez
wysłanie wiadomości konfiguracyjnej może dotyczyć tylko telefonów z systemem Android?
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w sytuacji jeśli konfiguracja będzie
możliwa dla systemu Android ver. 11 i 12.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w Rozdziale I – SWZ dodając pkt 19.8.4 w brzmieniu:
„Kryterium oceny ofert „Możliwość konfiguracji Prywatnego punktu APN na aparacie telefonicznym

poprzez wysłanie wiadomości konfiguracyjnej” dotyczy tylko aparatów telefonii komórkowej
z zaoferowanym systemem Android”.
Pytanie nr 57
Przedmiotem udzielanego zamówienia jest m.in. wykonanie, uruchomienie i zapewnienie przez
Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej sieci teleinformatycznej Zamawiającego, poprzez
skonfigurowanie prywatnego punktu dostępowego APN, od 01.04.2022 roku do 31.03.2024 roku.
Zwracamy się o wyjaśnienie, jakim terminem – po zawarciu umowy – będzie wykonawca dysponował
na wykonanie tego świadczenia. Zgodnie z treścią art. 436 ust. 1 Pzp wzorzec umowy winien zawierać
postanowienia określające w szczególności planowane terminy wykonania poszczególnych części
usługi, dostawy określone w dniach, tygodniach lub miesiącach. Zatem wskazanie terminu
kalendarzowego – bez wiedzy na temat tego kiedy zakończy się postępowanie – nie gwarantuje innemu
niż dotychczasowy wykonawca możliwości wykonania zamówienia w tym zakresie.
Podkreślenia wymaga, iż do wdrożenia rozwiązań dedykowanych na potrzeby niniejszego zamówienia
można było przystąpić dopiero po zawarciu umowy. Nieuzasadnione jest oczekiwanie, aby potencjalni
wykonawcy zamówienia dokonywali wydatków uwzględniających szczególne wymagania
zamawiającego na zapas, nie wiedząc, czy mają szanse na uzyskanie przedmiotowego zamówienia2.
Warto podkreślić, iż3: „Celem postępowania o udzielenie zamówienia jest otrzymanie świadczenia
polegającego na wykonywaniu umowy odpłatnej, a więc do otrzymania przedmiotu zamówienia przez
zamawiającego (w całości lub części) niezbędne jest zawarcie umów oraz wypełnienie obowiązku
odpłatności za spełnione świadczenie. (…) Złożenie ofert nie może być w żadnym wypadku utożsamiane
z obowiązkiem dostarczenia w ofercie przedmiotu przyszłej umowy lub jego wykonania przed jej
przyszłym i niepewnym zawarciem”. Zwracamy uwagę na to, iż przedziwna w umowie procedura
zmiany terminów w przypadku przedłużającego się postępowania jest uprawnieniem, a nie
obowiązkiem Zamawiającego (wykonawca nie wie czy i o jaki okres zostaną zmienione terminy).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w pkt 3.6 ppkt 3) Rozdziale II – Opis
przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„wykonanie, uruchomienie i zapewnienie przez Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej
sieci teleinformatycznej Zamawiającego, poprzez skonfigurowanie prywatnego punktu
dostępowego APN, od 01.04.2022 roku do 31.03.2024 roku”;
Po zmianie:
„wykonanie i uruchomienie przez Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej sieci
teleinformatycznej Zamawiającego, poprzez skonfigurowanie prywatnego punktu dostępowego
APN, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż do 15 marca 2022 roku,
zapewnienie przez Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej sieci teleinformatycznej
Zamawiającego od dnia 01.04.2022 roku do dnia 31.03.2024 roku”.
a także Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 3.7 ppkt 2) Rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia
w następującym zakresie:
Przed zmianą:
2
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„wykonanie, uruchomienie i zapewnienie przez Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej
sieci teleinformatycznej Zamawiającego, poprzez skonfigurowanie prywatnego punktu
dostępowego APN, od momentu dostarczenia usługi/urządzeń w ramach złożonego Zlecenia do
31.03.2024 roku”;
Po zmianie:
„wykonanie i uruchomienie przez Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej sieci
teleinformatycznej Zamawiającego, poprzez skonfigurowanie prywatnego punktu dostępowego
APN, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, zapewnienie przez Wykonawcę bezpośredniego
dostępu do prywatnej sieci teleinformatycznej Zamawiającego do dnia 31.03.2024 roku”;
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w § 3 ust. 1 pkt 5) Rozdziału III – Projektowane
postanowienia umowy, w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„Wykonawca wykona, uruchomi i zapewni bezpośredni dostęp do prywatnej sieci
teleinformatycznej Zamawiającego poprzez skonfigurowanie przez Wykonawcę prywatnego punktu
dostępowego APN od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2024 r.”,
Po zmianie:
„Wykonawca wykona i uruchomi bezpośredni dostęp do prywatnej sieci teleinformatycznej
Zamawiającego, poprzez skonfigurowanie prywatnego punktu dostępowego APN, w terminie 30 dni
od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż do 15 marca 2022 roku oraz zapewni bezpośredni
dostępu do prywatnej sieci teleinformatycznej Zamawiającego od dnia 01.04.2022 roku do dnia
31.03.2024 roku”.
Ponadto Zamawiający dokonał zmiany w § 4 ust. 9 Rozdziału III – Projektowane postanowienia
umowy, w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„Wykonawca wykona i uruchomi bezpośredni dostęp do prywatnej sieci teleinformatycznej dla kart
SIM dostarczonych w ramach danego Zlecenia, poprzez skonfigurowanie prywatnego punktu
dostępowego APN w terminie dostarczenia kart SIM zgodnie z ust. 8. Usługa będzie zapewniona
przez Wykonawcę do 31.03.2024 r”,
Po zmianie:
„Wykonawca wykona i uruchomi bezpośredni dostęp do prywatnej sieci teleinformatycznej
Zamawiającego, poprzez skonfigurowanie prywatnego punktu dostępowego APN, w terminie 10 dni
od dnia zawarcia Umowy oraz zapewni bezpośredni dostęp do prywatnej sieci teleinformatycznej
Zamawiającego do dnia 31.03.2024 roku.”
Pytanie nr 58
Zwracamy się o wyjaśnienie czy wymaganie dotyczące telefonów: „Model wprowadzony do sprzedaży
w 2020 roku” oznacza, iż dopuszczone są telefony wprowadzone do sprzedaży tylko i wyłącznie w 2020
roku, czy także w 2021 roku?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający precyzuje, że jest to parametr minimalny i każdy aparat wprowadzony
do sprzedaży w 2020 i 2021 spełnia wymagania.

Pytanie nr 59
(1) Zgodnie z treścią punktu 3.8.4 Opisu przedmiotu zamówienia zasięg świadczonych przez
wykonawcę usług telekomunikacyjnych winien obejmować co najmniej 95% terytorium RP, według
aktualnie publikowanych map zasięgu Wykonawcy, w tym siedzibę Zamawiającego obejmując
zasięgiem szyby windowe oraz 3 poziomy garażu podziemnego (-1, -2, -3), na poziomie
umożliwiającym realizację transmisji danych/głosu w każdych warunkach. Analogiczne wymagania
ustanowiono w zakresie świadczeń objętych prawem opcji.
(2) Zarazem Zamawiający nie zawarł dokumentacji przetargowej jakichkolwiek informacji, które
pozwalałyby na umożliwienie wykonania powyższego świadczenia (opisy infrastruktury), a także
brak jest informacji na temat możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z możliwością
dokonania pomiarów.
(3) Należy podkreślić, iż w orzecznictwie zamówień publicznych wielokrotnie wskazywano, iż
warunkiem zachowania konkurencyjności postepowań o udzielenie zamówienia na usługi
telekomunikacyjne jest takie opisanie przedmiotu zamówienia, by dać możliwość realizacji
zamówienia zarówno obecnemu usługodawcy jak i alternatywnym operatorom
telekomunikacyjnym. Tylko jeden wykonawca – obecny usługodawca Zamawiającego - ma dostęp
do infrastruktury na której będzie wykonywane zamówienie, zatem ma możliwość sprawdzenia
warunków technicznych sprostania wymaganiom określonym w s.w.z.
(4) Dopuszczenie realnej konkurencyjności przetargu w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych
wymaga:
 ustanowienie realnego terminu na wykonanie świadczeń, uwzględniającego konieczność
wybudowania dodatkowej infrastruktury;
 przekazanie wyczerpujących informacji na temat warunków wykonywania zamówienia
pozwalającego na oszacowanie – przed złożeniem oferty – kosztów wybudowania dodatkowej
infrastruktury.
Termin na uruchomienie usług.
(5) W przypadku usług telekomunikacyjnych wyznaczenie odpowiedniego terminy na uruchomienie
usług ma kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności postępowania. W ocenie Izby
w odniesieniu do przetargów telekomunikacyjnych jeżeli w postępowaniu jest wykonawca
posiadający pozycję uprzywilejowaną, ponieważ posiada infrastrukturę, która daje mu przewagę
nad konkurencją to koniecznym jest odpowiednie wydłużenie terminu na rozpoczęcie świadczenia
usługi4. Innymi słowy termin rozpoczęcia usługi po zawarciu umowy, a więc w sposób umożliwiający
wybranemu wykonawcy podjęcie działań na rzecz realizacji zamówienia, z zaangażowaniem
finansowym i organizacyjnym włącznie, winien być tak określony aby dawał możliwość wywiązania
się ze zobowiązania zarówno podmiotom, które dotychczas świadczyły tego rodzaju usługi
telekomunikacyjne na rzecz zamawiającego i posiadają pełną lub częściową infrastrukturę, jak
i alternatywnym operatorom5.
(6) W jednym z postępowań na usługi telekomunikacyjne Izba zauważyła6: „Na zamawiającym ciąży
obowiązek prawidłowego, adekwatnego i przede wszystkim realnego ukształtowania warunków
przetargu, aby nie ograniczać uczciwej konkurencji. Zamawiający nie wykazał, że okoliczności
wynikające z dokumentacji przetargu, na które wskazywali odwołujący, zostały przez niego
właściwe zbadane i dają podstawę do przyjęcia terminu ustalonego w SIWZ. Odwołujący,
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wskazując na konieczność dostosowania, czy wybudowania infrastruktury telekomunikacyjnej
spełniającej wymagania SIWZ, co wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań prawnych
i wykonania prac budowlanych, w zależności od warunków technicznych istniejącej
infrastruktury, obliczyli niezbędny czas na sześć miesięcy od momentu zawarcia umowy.
Zamawiający natomiast nie wykazał, że wziął te wszystkie okoliczności pod uwagę i wyznaczony
przez niego termin realizacji zamówienia jest terminem realnym w stosunku do postawionych
warunków przetargu”.
(7) Postępowanie przetargowe nie może być w ten sposób zorganizowane, iż wykonawca nie mając
pewności pozyskania zamówienia będzie zmuszony do rozpoczęcia przygotowania do jego
wykonywania. Jest to rażące ograniczenie dostępu do zamówienia i uprzywilejowuje obecnego
usługodawcę. Wizyta techniczna i sporządzenie projektu wymaga okresu około 2-3 tygodni +
uzgodnienia techniczne oraz dotyczące bezpieczeństwa. Należy także uwzględnić czas na
zamówienie i dostawę sprzętu oraz instalację i integrację systemów.
Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia.
(8) Ponadto warunkiem zachowania konkurencyjności postępowania jest zapewnienie wykonawcom
takiej samej wiedzy na temat warunków organizacyjno – technicznych wykonywania zamówienia.
Izba wielokrotnie zwracała uwagę na to, iż posiadanie przez jednego z wykonawców infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscu wykonywania świadczenia oznacza obowiązek przyjęcia przez
Zamawiającego takich rozwiązań, które pozwolą alternatywnym operatorom na wykonywanie
świadczeń7. W przypadku usług telekomunikacyjnych wykonawcy powinni mieć zachowaną
możliwość weryfikacji stanu infrastruktury poprzez dokonanie wizji lokalnych8. Szczegółowa
informacja na temat lokalizacji w których jest wykonywana usługa telekomunikacyjna. W ocenie
Izby w przypadku usług telekomunikacyjnych informacje na temat lokalizacji są bardzo istotne, gdyż
mają istotny wpływ na kształt ceny składanej oferty9: „zakres i wartość takich inwestycji jest
niemożliwy a przynajmniej bardzo utrudniony do przewidzenia przez wykonawcę na etapie
przygotowywania oferty i może zostać określony dopiero po przeprowadzeniu rzetelnej weryfikacji
możliwości technicznych uruchomienia konkretnych łączy, z konkretnymi parametrami,
w konkretnej lokalizacji. Z uwagi na uwarunkowania terenowe, techniczne, prawne i inne,
wykonanie łącza w określonym miejscu może być utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe”.
(9) Reasumując, nie jest możliwe skalkulowanie oferty bez odpowiedniego uzupełnienia opisu
przedmiotu zamówienia oraz umożliwienia przeprowadzenia pomiarów.
Podsumowanie.
(10) Tym samym w naszej ocenie opisane przez Zamawiającego warunki zamówienia uniemożliwiają
skalkulowanie ceny oferty oraz oszacowanie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na świadczenie usług, które nie mogą być
wycenione w oparciu o informacje zawarte w dokumentacji przetargowej. Warto podkreślić, iż
podobne postanowienia SWZ były skutecznie kwestionowane przez wykonawców w toku
postępowań o udzielenie zamówienia10.
(11) Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o wyjaśnienie:
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 jakim gwarantowanym okresem czasu będą dysponować wykonawcy po zawarciu umowy na
zapewnianie zasięgu w siedzibie Zamawiającego?
 Jakie są warunki wykonania wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego na etapie przygotowania
oferty (konieczność dokonania pomiarów)?
Wnosimy także o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o informacje techniczne na temat budynku
w którym ma być zapewniony zasięg.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma zapewnić zasięg w siedzibie Zamawiającego
w momencie uruchomienia kart SIM.
Zamawiający nie posiada szczegółowego spisu budynku jak również jego specyfikacji technicznej
oraz informacji na temat warunków dokonywania budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, jak
również jako najemca zajmowanej powierzchni nie jest uprawniony do upublicznianie tego typu
Informacji.
Przychylając się do wniosku Wykonawcy Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia fakultatywnej
wizji lokalnej na terenie budynku (kondygnacje użytkowane przez Zamawiającego) w dniu
19 listopada 2021 w godz. 10-14. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie Zamawiającego o zamiarze
przeprowadzenia takiej wizji na adres poczty elektronicznej: zamowienia@coi.gov.pl.
Pytanie nr 60
(1) Zgodnie z treścią punktu 3.8.4 Opisu przedmiotu zamówienia opłata abonamentowa winna
obejmować nielimitowane bezpłatne połączenia głosowe, SMSy i MMSy w ramach roamingu do
i z wszystkich sieci z krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
(2) Zwracamy uwagę na to, iż zasady świadczenia usług roamingu są ściśle regulowane przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dn. 13 czerwca 2012 r.
w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (wersja
przekształcona, dalej zwane „Rozporządzeniem roamingowym”) oraz przepisami Rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiające szczegółowe
przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego
charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczące
wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny (zwane dalej
„Rozporządzeniem wykonawczym”).
(3) Powyższe przepisy wprowadziły co prawda zasadę roam like home, zgodnie z którą abonent miał
nie odczuwać skutków wyższych opłat za połączenia wykonywane i odbierane podczas podróży
zagranicznych w ramach obszaru UE, ale kluczowe jest przy tym określenie, iż powyższe zasady
dotyczą zwykłego użytkowania usług roamingowych tj. użytkowania ich nie w ramach planu
przewidującego nielimitowane usługi w ramach abonamentu wykonywane w połączeniach
krajowych w sieci operatora macierzystego z którym dany abonent podpisał umowę, ale tzw.
normalnego użytkowania przez abonenta, który od czasu do czasu podróżuje poza kraj swojego
operatora macierzystego i z tego tytułu nie powinien ponosić nadmiernych opłat.
(4) Wyjaśniają to motywy 5 i 6 Rozporządzenia wykonawczego, które stanowią:
„5. W sytuacji zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu w Unii stosuje się
te same warunki taryfowe za korzystanie z usług telefonii komórkowej w roamingu
międzynarodowym w Unii, jak i w kraju klienta (tj. w kraju, gdzie została zawarta umowa na
abonament łączności ruchomej). Rozporządzenie (UE) nr 531/2012 ma na celu wyeliminowanie
rozbieżności pomiędzy cenami krajowymi a cenami stosowanymi w roamingu podczas okresowych
podróży w Unii, prowadząc do urzeczywistnienia roamingu po cenach usług krajowych. Jednakże

nie ma ono umożliwić stałego roamingu w całej Unii, tj. sytuacji, w której w celu stałego
korzystania z usług roamingu w państwie członkowskim, w którym stosowane są wyższe ceny
krajowych usług łączności ruchomej, klient kupuje usługi od podmiotów prowadzących
działalność w państwach członkowskich, w których ceny krajowych usług łączności ruchomej są
niższe, a w których nie zamieszkuje on na stałe i z którymi nie ma żadnych innych powiązań
wiążących się z częstą obecnością na ich terytorium przez dłuższy czas.
6.Stałe korzystanie z detalicznych usług roamingu regulowanego po mających zastosowanie
stawkach krajowych w celach innych niż okresowe podróże mogłoby zakłócać warunki
konkurencji, wywierać presję wzrostową na ceny krajowe i zagrażać zachętom inwestycyjnym
zarówno na rynkach macierzystych, jak i odwiedzanych. Na rynkach odwiedzanych operatorzy sieci
odwiedzanych musieliby bezpośrednio konkurować z krajowymi usługodawcami innych państw
członkowskich, w których ceny, koszty, warunki regulacyjne i warunki konkurencji mogą się istotnie
różnić, przy czym miałoby to miejsce na podstawie hurtowych warunków roamingu ustalonych na
poziomie zbliżonym do poziomu kosztów wyłącznie w celu ułatwienia roamingu okresowego. Dla
operatora sieci macierzystej stałe stosowanie krajowych stawek w roamingu może prowadzić do
odmowy lub ograniczenia hurtowych usług roamingu przez operatorów sieci odwiedzanej lub
udostępniania ograniczonych pul krajowych przez operatora sieci macierzystej lub zastosowania
wyższych cen krajowych, co może mieć znaczny wpływ na zdolność operatora macierzystego do
obsługi klientów krajowych zarówno w kraju, jak i za granicą.”
Ustawodawca unijny wprost wyklucza więc możliwość stosowania nielimitowanych usług
roamingowych w ramach jakichkolwiek planów taryfowych, gdyż mogłoby to prowadzić do sytuacji
w której abonent zakupuje usługi w Polsce, gdzie ceny połączeń detalicznych są znacznie niższe,
aniżeli ceny połączeń oraz usług w innych krajach UE, a następnie w sposób permanentny korzysta
z tych usług poza granicami Polski. Tymczasem dokładnie taki skutek miałoby wprowadzenie
nielimitowanych usług roamingowych przewidzianych przez Zamawiającego bez kontroli w zakresie
sposobu wykorzystywania tych usług.
(5) Przyjęcie nielimitowanych usług w ramach roamingu nie pozwala bowiem operatorowi na
przeciwdziałanie w przypadku wykorzystania usług na zasadach tzw. permanentnego roamingu.
Wprowadzenie nielimitowanych usług oznaczałoby bowiem, iż operator nie może stosować wobec
takiego klienta polityki uczciwego korzystania o której mówi art. 6b Rozporządzenia roamingowego,
zgodnie z którym dostawcy usług roamingu mogą stosować "politykę uczciwego korzystania"
w odniesieniu do korzystania z detalicznych usług roamingu regulowanego świadczonych po
mającej zastosowanie stawce krajowej ceny detalicznej, aby zapobiec niewłaściwemu lub
niestandardowemu korzystaniu z detalicznych usług roamingu regulowanego przez klientów
korzystających z roamingu, na przykład korzystaniu z tych usług przez klientów korzystających
z roamingu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie jego operatora krajowego
do celów innych niż okresowe podróże. Polityka uczciwego korzystania umożliwia klientom
dostawcy usług roamingu korzystanie z limitów detalicznych usług roamingu regulowanego po
mającej zastosowanie krajowej cenie detalicznej, która odpowiada ich planom taryfowym.
W konsekwencji nawet jeżeli klient posiada nielimitowany plan dla połączeń krajowych to ten plan
nie może być przekładany na połączenia świadczone w roamingu, gdzie dostawca usług może
stosować dodatkowe opłaty za przekroczenie określonego pułapu połączeń. Nielimitowany
roaming wykluczałby stosowanie jakiejkolwiek polityki uczciwego korzystania wobec
Zamawiającego, gdyż de facto zmuszają dostawcę usług do świadczenia usług także w tych
przypadkach, gdy naruszałyby one te zasady (poprzez wprowadzenie nielimitowanej taryfy, która

umożliwia korzystanie z roamingu bez jakichkolwiek limitów). Tymczasem zgodnie z art. 6e
Rozporządzenia roamingowego dostawca usług może stosować dodatkowe opłaty za korzystanie
z usług detalicznych roamingu regulowanego, wykraczających poza jakiekolwiek pułapy w ramach
polityki uczciwego korzystania.
(6) Należy również zaznaczyć, że utrzymanie takich warunków może skutkować podjęciem wobec
operatora, który zastosowałby się do takiej oferty, działań przez organy ochrony konkurencji. Jak
bowiem wskazano w Rozporządzeniu wykonawczym nielimitowane usługi w ramach roamingu
mogą zakłócać warunki uczciwej konkurencji. Dotyczy to zwłaszcza takich krajów jak Polska, gdzie
ceny za usługi telekomunikacyjne należą do najniższych w UE, a tym samym korzystanie z usług
roamingowych polskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych jest korzystne dla abonenta
praktycznie w każdym kraju UE. Kwestia niskich cen usług telefonii ruchomej była podnoszona także
w raportach Prezesa UKE. Przykładowo w raporcie za 2018 r. Prezes UKE wskazał:
„Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Polsce wartość koszyka usług telefonii ruchomej jest jedną
z najniższych w Europie. Szczególnie widoczne jest to dla umiarkowanego oraz intensywnego
korzystania z usług. W przypadku sporadycznego korzystania z telefonii mobilnej klient polskiej sieci
ponosi miesięczny koszt 3,9 euro. Oznacza to, iż oferta ta jest niższa od średniej unijnej wynoszącej
8,6 euro. W analizie uwzględniona została usługa składająca się z 30 minut rozmów oraz
niezawierająca pakietu danych. Jeśli będziemy rozważać średnie wykorzystanie usług telefonii
ruchomej to w 2018 r. koszt takich usług wynosił w Polsce 5,8 euro. Natomiast według danych dla
wybranych krajów europejskich płacono średnio 24,3 euro. Do analizy wybrano usługę składającą
się z nielimitowanych rozmów oraz pakietu danych 5 GB. W przypadku bardzo aktywnych
użytkowników w Polsce ponosimy najniższe koszty usług telefonii mobilnej. Intensywne korzystanie
z tego typu usług było związane z opłatą równą 6,9 euro, czyli ponad pięciokrotnie mniej niż wynosi
średnia europejska. W analizie uwzględniono usługi składające się z nielimitowanych rozmów oraz
pakietu danych co najmniej 20 GB.” (Raport Prezesa UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego
w 2018 roku - – źródło: www.uke.gov.pl). Powyższa analiza Prezesa UKE jednoznacznie pokazuje,
że opisany powyżej problem nieprawidłowego wykorzystania usług roamingu w przypadku polskich
dostawców usług jest realny i stanowi istotne ryzyko zarówno szkód po stronie dostawcy usług, jak
i ryzyko działań organów ds. ochrony konkurencji wobec dostawcy usług.
(7) Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o wyjaśnienie:
 czy Zamawiający podtrzymuje obecne brzmienie s.w.z.?
 czy karty SIM będące przedmiotem zamówienia mają służyć wyłącznie do tzw. normalnego
użytkowania przez abonenta, który od czasu do czasu podróżuje poza kraj swojego operatora
macierzystego?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.
Pytanie nr 61
(1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej. W przypadku
takich usług istotnym elementem składającym się na opis udzielanego zamówienia jest informacja
na temat międzyoperatorskiego ruchu telekomunikacyjnego występującego u danego
zamawiającego (połączenie przychodzące i wychodzące z rozbiciem na poszczególnych operatorów
telekomunikacyjnych). Informacja na temat tego jaki ruch jest generowany przez zamawiającego
pozwala na oszacowanie podstawnych elementów kosztotwórczych dla usługi telekomunikacyjnej
(jest to wiedza notoryjna dla każdego operatora telekomunikacyjnego).

(2) Jak słusznie zauważa Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do usług telefonicznych11: „Są to
bowiem usługi będące szczególnym rodzajem zamówienia, w przypadku którego zauważalne jest
systematyczne obniżanie wynagrodzenia operatorów, a dodatkowo przychodów wykonawcy nie
stanowi jedynie jego wynagrodzenie za realizację usługi (jak to ma miejsce w przypadku robót
budowlanych, dostaw czy większości usług), wykonawca uzyskuje bowiem przychody z tytułu opłat
międzyoperatorskich uiszczanych za połączenia przychodzące z innych sieci. Ponadto są to usługi,
których wykonanie nie wymaga ze strony wykonawcy ponoszenia żadnych szczególnych nakładów
czy inwestycji, poza obowiązkiem ponoszenia kosztów opłat MTR za połączenia i wiadomości
wychodzące do sieci obcych”. Podobnie KIO z dnia 11 sierpnia 2015 roku sygn. akt KIO 1651/15:
„Odnosząc się do kosztu świadczenia usług telekomunikacyjnych, obejmuje on przynajmniej tzw.
opłaty interkonektowe (za zakończenia połączenia w sieci innego operatora). Są to opłaty
wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, których stawka jest ustalana
urzędowo”. Uwzględnienie zarzutu braku informacji na temat ruchu telekomunikacyjnego miało
miejsce przykładowo w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą o sygn. akt KIO UZP 1253/08
czy KIO 566/19.
(3) Podkreślić należy, iż tylko Zamawiający wraz z każdoczesnym usługodawcą są w posiadaniu
informacji niezbędnych dla ustalenia rzeczywistych elementów kosztotwórczych wpływających na
wysokość ceny. W naszej ocenie brak tych informacji godzi w wyrażoną w zasadę sporządzenia
opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny oraz wyczerpujący. Jak podkreśla Prezes UZP
w podobnych okolicznościach, Zamawiający nie wskazując informacji które miały wpływ na sposób
skalkulowania ceny oferty postawił w uprzywilejowanej pozycji wykonawców, którzy wykonywali
wcześniej przedmiotową usługę12. Tym samym brak takich informacji czyni opis przedmiotu
zamówienia niejednoznacznym oraz narusza zasadę uczciwej konkurencji (obecny usługodawca
posiada takie informacje). Analogiczny zarzut został uwzględniony przykładowo w sprawie KIO
2354/21.
Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia o informacje na
temat ruchu międzyoperatorskiego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dołączył poniżej informację na temat ruchu międzyoperatorskiego.
Kierunek połączenia
Suma z 3 m-cy
Jednostka
2021 r.
rozliczeniowa

11
12

BOK

9377

Sekunda

Infolinie

14420

Sekunda

Eurotaryfa serwis

113

Sekunda

Połączenia międzynarodowe

3961

Sekunda

Nju mobile

291645

Sekunda

Orange

2936938

Sekunda

Poczta głosowa

4426

Sekunda

Połączenia alarmowe

2396

Sekunda

Krajowe stacjonarne

607955

Sekunda
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Sieć CenterNet

2322

Sekunda

Sieć P4

497754

Sekunda

Sieć Polkomtel

544224

Sekunda

Sieć T-mobile

788596

Sekunda

SMS krajowy

51

Sztuk

SMS bezpłatny

24

Sztuk

SMS międzynarodowe

28

Sztuk

SMS na stacjonarne

12

Sztuk

Internet

4390640738

kB

Apn.coi.gov.pl

734846244

kB

Pytanie nr 62
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że stosowanie kart e-SIM, jak również świadczenie usług
telekomunikacyjnych w technologii 5G stanowi wymóg umowny, o ile Wykonawca zaoferował takie
rozwiązanie techniczne w ramach oferty (stanowią kryterium oceny ofert)?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że w przypadku wskazania w ofercie powyższego
rozwiązania będzie ono stanowić wymóg umowny.
Pytanie nr 63
W związku z treścią 3.10 OPZ, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że poprzez „bezpłatny dostęp do
Internetu” należy rozumieć samą dostępność do przedmiotowej usługi, przy czym opłata
abonamentowa obejmować będzie pakietową transmisję danych 50 GB w kraju oraz 5GB w roamingu
UE na konto, przy czym niewykorzystana przez Zamawiającego część pakietów w danym okresie
rozliczeniowym przepada?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe, pakiety internetowe w danym okresie
rozliczeniowym nie kumulują się.
Pytanie nr 64
W związku z treścią 3.11 OPZ, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że transfer danych z limitem
minimum 80 GB dla każdej karty, dotyczy krajowej transmisji danych?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że transfer danych z limitem minimum 80 GB dla każdej
karty, dotyczy krajowej transmisji danych.
Pytanie nr 65
Wykonawca wnosi o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w celu
weryfikacji poziomu sygnału sieci telekomunikacyjnej?
ODPOWIEDŹ: Przychylając się do wniosku Wykonawcy Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia
fakultatywnej wizji lokalnej na terenie budynku (kondygnacje użytkowane przez Zamawiającego)
w dniu 19 listopada 2021 w godz. 10-14. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie Zamawiającego
o zamiarze przeprowadzenia takiej wizji na adres poczty elektronicznej: zamowienia@coi.gov .pl.

Pytanie nr 66
Wykonawca wnosi o uwzględnienie okoliczności iż ewentualna realizacja wymogu wzmocnienia
zasięgu (np. w garażach na poziomie -1-3) wiązać się może z różnym zakresem usługi oraz robót
budowlanych (np. instalacji repeatera, wykonanie instalacji budynkowej). W tym miejscu Wykonawca
wskazuje, że obowiązek wzmocnienia sygnału stanowi znaczący czynnik cenotwórczy związany
z realizacją przedmiotu zamówienia, w konsekwencji czego niedopuszczalne byłoby zastrzeżenie
poczynione przez Zamawiającego, iż nie przysługuje z powodu wykonanych prac wynagrodzenie.
Ponadto, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający w celu realizacji usługi wzmocnienia
sygnału zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód wymaganych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgód wyrażanych przez zarządców lub właścicieli budynków
oraz organów administracyjnych, w których wykonana będzie usługa wzmocnienia sygnału.
Wykonawca nie może bowiem ponosić odpowiedzialności, w przypadku gdy brak wzmocnienia sygnału
wynikać będzie z okoliczności zależnych od podmiotów trzecich (np. decyzji konserwatora zabytków,
względów bezpieczeństwa).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, by Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia
wykonywał prace poprawiające zasięg. Zamawiający nie dysponuje wiedzą, czy prace takie lub
instalacje są niezbędne. Zamawiający nie posiada szczegółowego spisu budynku jak również jego
specyfikacji technicznej oraz informacji na temat warunków dokonywania budowy infrastruktury
telekomunikacyjnej, jak również jako najemca zajmowanej powierzchni nie jest uprawniony do
upublicznianie tego typu Informacji.
Pytanie nr 67
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zakresem gwarancji nie są objęte przypadki
utraty/uszkodzenia/zniszczenia z przyczyn leżących po stronie użytkownika Zamawiającego, przy czym
warunki szczegółowe gwarancji określone zostaną przez producenta zamawianych urządzeń
telekomunikacyjnych?
ODPOWIEDŹ: Zamawiające potwierdza, że zakresem gwarancji nie są objęte przypadki
utraty/uszkodzenia/zniszczenia z przyczyn leżących po stronie użytkownika Zamawiającego, przy
czym warunki szczegółowe gwarancji określone zostaną przez producenta zamawianych urządzeń
telekomunikacyjnych.
Pytanie nr 68
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaki skutek wywoływać będzie osiągnięcie kwoty wynagrodzenia
wskazanej w § 6 ust. 1 projektu umowy przed upływem czasu oznaczonego na jaki umowa zostanie
zawarta, co może nastąpić w szczególności gdy Zamawiający korzystać będzie z usług
telekomunikacyjnych nieobjętych opłatą abonamentową? Czy w takim przypadku umowa oraz umowy
o świadczenie usług automatycznie wygasają?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zobowiązuje się do kontrolowania wartości Umowy określonej w § 6 ust.
1. W przypadku ryzyka osiągnięcie kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 6 ust. 1 projektu umowy
przed upływem czasu oznaczonego na jaki umowa została zawarta, Zamawiający dopuszcza
możliwość aneksowania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pytanie nr 69
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że usługi nie objęte ofertą/opłatą abonamentową będą
rozliczane zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje korzystania z usług nie objętych ofertą/opłatą
abonamentową.
Pytanie nr 70
W związku z treścią projektu umowy w przedmiocie przetwarzanie danych osobowych, mając na
względzie okoliczność, iż zasadniczo wykonanie umowy głównej nie wiąże się z przetwarzaniem danych
osobowych, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że postanowienia umowy w przedmiotowym zakresie
będą miały zastosowanie wyłącznie w zakresie w jakim rzeczywiście dojdzie do przetwarzania danych
osobowych przez Strony umowy?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że postanowienia umowy w przedmiotowym zakresie będą
miały zastosowanie wyłącznie w zakresie w jakim rzeczywiście dojdzie do przetwarzania danych
osobowych przez Strony umowy.
Pytanie nr 71
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku gdy w ramach procedury potwierdzenia odbioru
sprzętu telekomunikacyjnego, wady dotyczyć będą wyłącznie pojedynczych jednostek sprzętowych
nastąpi częściowy odbiór towaru oraz rozliczenie płatności z tego tytułu, a ewentualne kary umowne,
będą liczone z uwzględnieniem proporcji wynikającej z zakresu wadliwych dostaw?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy w ramach procedury
potwierdzenia odbioru sprzętu telekomunikacyjnego, wady dotyczyć będą wyłącznie pojedynczych
jednostek sprzętowych nastąpi częściowy odbiór towaru oraz rozliczenie płatności z tego tytułu,
a ewentualne kary umowne, będą liczone z uwzględnieniem proporcji wynikającej z zakresu
wadliwych dostaw.
Pytanie nr 72
W związku z § 4 ust. 5 Umowy, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, by
z osiągnięciem kwoty 5.000 zł netto, usługi w roamingu UE/EOG zostały zablokowane?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.
Pytanie nr 73
Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie (zmniejszenie) wysokości kar umownych, wskazanej w § 8
projektu Umowy do wartości 20% wartości umowy, uznawanej aktualnie w obszarze zamówień
publicznych jako wartości uzasadnionej. W przeciwnym przypadku, ryzyko nadmiernych kar
umownych, będzie musiało zostać uwzględnione w cenie ofertowej.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 8 Rozdziału III – Projektowane postanowienia
umowy.
Pytanie nr 74
Stosownie do treści art. 56 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymaga formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej i
powinna zawierać co najmniej elementy wskazane w ust. 3 ww. przepisu. W konsekwencji Wykonawca
wnosi o potwierdzenie, że umowy (jednostkowe) o świadczenie usług telekomunikacyjnych będą
zawierane dla poszczególnych kart SIM i jako takie zawierać będą wszystkie niezbędne elementy
umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem że podstawowe warunki tych umów
będzie określać umowa (główna) w sprawie udzielenia zamówienia? Jednocześnie Wykonawca

podkreśla, iż przyjęcie przez Zamawiającego, że jedyną podstawa świadczenia usług
telekomunikacyjnych będzie załączona do SIWZ umowa w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego naraża Wykonawcę na naruszenie przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.
Pytanie nr 75
Rozdział II – opis przedmiotu zamówienia – kategoria C, model C1 i C2 „Aparaty (minimalna
rozdzielczość MP/ przysłona ƒ podana lub lepsza) Podstawowy” – wykonawca wnosi o dopuszczenie
parametrów dla aparatu C1 „podstawowy 12/1,8” oraz dla aparatu C2 „podstawowy 64/1,8”. Są to
wartości podane w specyfikacji technicznej producenta sprzętu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje, że zgodnie z zapisem OPZ - Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu
zamówienia, Tabela 1 – Specyfikacja telefonów komórkowy (wymagania minimalne), „przysłona ƒ
podana lub lepsza” wartość przysłony 1,8 jest wartością „lepszą” niż wymieniona w opisie aparatu
C1 i C2 wartość 1,9.
Pytanie nr 76
Rozdział II – opis przedmiotu zamówienia – kategoria B model B2 „Czujniki” – wykonawca wnosi do
Zamawiającego o usunięcie wymogu czytnika linii papilarnych. Według specyfikacji producenta,
aktualnie funkcjonujące modele nie posiadają tej funkcji. Model, które miały ten rodzaj czujnika,
zostały już usunięte z portfolio producenta.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.
Jednocześnie, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ, tj.:
I

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

I.1

Dodaje się pkt 4.6 o następującej treści: „Zamawiający wyznacza termin fakultatywnej wizji
lokalnej na terenie budynku (kondygnacje użytkowane przez Zamawiającego) na dzień 19
listopada 2021 w godz. 10-14. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie Zamawiającego
o zamiarze przeprowadzenia takiej wizji na adres poczty elektronicznej:
zamowienia@coi.gov.pl.”

I.2

Postanowienie 5.1.3 otrzymuje następującą treść: „wykonanie i uruchomienie przez
Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej sieci teleinformatycznej Zamawiającego,
poprzez skonfigurowanie prywatnego punktu dostępowego APN, w terminie 30 dni od dnia
zawarcia Umowy, nie później jednak niż do 15 marca 2022 roku, zapewnienie przez
Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej sieci teleinformatycznej Zamawiającego
od dnia 01.04.2022 roku do dnia 31.03.2024 roku.”.

I.3

Postanowienie 5.2.1 otrzymuje następującą treść: „świadczenie usług telefonii komórkowej dla
szacowanych 225 nowych numerów wraz z dostawą szacowanych 225 sztuk fabrycznie
nowych aparatów telefonii komórkowej, od dnia dostarczenia kart SIM do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, jednak nie później niż po
upływie 4 dni roboczych (przez które Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) od dnia
wysłania przez Zamawiającego Zlecenia drogą e-mailową do 31.03.2024 roku”.

I.4

Postanowienie 5.2.2 otrzymuje następującą treść: „wykonanie i uruchomienie przez
Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej sieci teleinformatycznej Zamawiającego,
poprzez skonfigurowanie prywatnego punktu dostępowego APN, w terminie 10 dni od dnia
zawarcia umowy, zapewnienie przez Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej sieci
teleinformatycznej Zamawiającego do dnia 31.03.2024 roku.”.

I.5

Postanowienie 15.1. otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
26/11/2021 r.
do godz.

11:00

Postanowienie 15.2. otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi:
W dniu
26/11/2021 r.

13:00

I.6

o godz.

I.7

Postanowienie 17.1. otrzymuje brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do
dnia 23.02.2022 r.”.

I.8

Postanowienie 19.8.4 otrzymuje brzmienie: „Kryterium oceny ofert „Możliwość konfiguracji
Prywatnego punktu APN na aparacie telefonicznym poprzez wysłanie wiadomości
konfiguracyjnej” dotyczy tylko aparatów telefonii komórkowej z zaoferowanym systemem
Android”.

II

W Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

II.1

Postanowienie 3.6 ppkt 3) otrzymuje następującą treść: „wykonanie i uruchomienie przez
Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej sieci teleinformatycznej Zamawiającego,
poprzez skonfigurowanie prywatnego punktu dostępowego APN, w terminie 30 dni od dnia
zawarcia Umowy, nie później jednak niż do 15 marca 2022 roku, zapewnienie przez
Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej sieci teleinformatycznej Zamawiającego
od dnia 01.04.2022 roku do dnia 31.03.2024 roku”.

II.2

Postanowienie 3.7 ppkt 1) otrzymuje następującą treść: „świadczenie usług telefonii
komórkowej dla szacowanych 225 nowych numerów wraz z dostawą szacowanych 225 sztuk
fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej, od dnia dostarczenia kart SIM do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, jednak nie później niż po
upływie 4 dni roboczych (przez które Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – dalej „Dni
Robocze”) od dnia wysłania przez Zamawiającego Zlecenia drogą e-mailową do 31.03.2024
roku.”

II.3

Postanowienie 3.7 ppkt 2) otrzymuje następującą treść: „wykonanie i uruchomienie przez
Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej sieci teleinformatycznej Zamawiającego,
poprzez skonfigurowanie prywatnego punktu dostępowego APN, w terminie 10 dni od dnia
zawarcia umowy, zapewnienie przez Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej sieci
teleinformatycznej Zamawiającego do dnia 31.03.2024 roku”.

II.4

Postanowienie 3.8 ppkt 5) otrzymuje następującą treść: „na każde żądanie Zamawiającego
Wykonawca dokona bezpłatnej zmiany numeru telefonicznego, w ilości nie większej niż
10 sztuk, w trakcie trwania umowy, nie później niż w terminie do 2 Dni Roboczych od
momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego.”.

II.5

Postanowienie 3.9 ppkt 2) otrzymuje następującą treść: „Wykonawca w terminie wskazanym
w Zleceniu, nie krótszym niż 3 Dni Robocze od daty wysłania Zlecenia drogą e-mailową,
dostarczy do siedziby Zamawiającego aparaty telefonii komórkowej oraz karty SIM w ilości
zgodnej ze Zleceniem.”.

II.6

Postanowienie 3.9 ppkt 6) otrzymuje następującą treść: „na każde żądanie Zamawiającego
Wykonawca dokona bezpłatnej zmiany numeru telefonicznego, w ilości nie większej niż
10 sztuk, w trakcie trwania umowy, nie później niż w terminie do 2 Dni Roboczych od
momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego.”.

II.7

Postanowienie 3.10 ppkt 1a) otrzymuje następującą treść: „pakiet nielimitowanych połączeń
do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, bezpłatne SMSy i MMSy do
wszystkich krajowych sieci komórkowych. Nielimitowane bezpłatne połączenia głosowe do
sieci stacjonarnych i komórkowych, SMSy i MMSy w ramach roamingu do i z wszystkich sieci
komórkowych z krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”.

II.8

Postanowienie 3.12 ppkt 1) otrzymuje następującą treść: „Wszystkie dostarczone aparaty
telefoniczne muszą być fabrycznie nowe i tworzyć handlowy komplet (Zamawiający przez
handlowy komplet rozumie zestaw, który oferuje producent w opakowaniu)”.

II.9

Postanowienie 3.12 ppkt 4) otrzymuje następującą treść: „aparaty telefoniczne muszą być
objęte co najmniej 24-miesieczną gwarancją producenta. W przypadku, gdy producent udziela
gwarancji na okres krótszy niż 24 miesiące, Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na
pozostały okres. Wykonawca zagwarantuje w ramach umowy pełną obsługę serwisową
aparatów telefonicznych (odbiór uszkodzonego urządzenia z siedziby Zamawiającego,
zapewnienie urządzenia zastępczego lub nowego oraz dostarczenie urządzenia po naprawie
bezpośrednio do siedziby Zamawiającego)”.

III

W Rozdziale III - Projektowane postanowienia umowy, Zamawiający wprowadza następujące
zmiany:

III.1

Postanowienie § 3 ust. 1 pkt 5) otrzymuje następującą treść: „Wykonawca wykona i uruchomi
bezpośredni dostęp do prywatnej sieci teleinformatycznej Zamawiającego, poprzez
skonfigurowanie prywatnego punktu dostępowego APN, w terminie 30 dni od dnia zawarcia
Umowy, nie później jednak niż do 15 marca 2022 roku oraz zapewni bezpośredni dostępu do
prywatnej sieci teleinformatycznej Zamawiającego od dnia 01.04.2022 roku do dnia
31.03.2024 roku”.

III.2

Postanowienie § 3 ust. 2 otrzymuje następującą treść: „Aktywacja kart SIM dostarczonych
zgodnie z ust. 1 pkt 1 nastąpi 1 kwietnia 2022 roku pomiędzy godziną 0:00 a godziną 6:00.”

III.3

Postanowienie § 3 ust. 17 otrzymuje następującą treść: „Na każde żądanie Zamawiającego
Wykonawca dokona bezpłatnej zmiany numeru telefonicznego, przy czym nie więcej niż 10
numerów w trakcie trwania Umowy. Zmiana dokonana będzie nie później niż w terminie do 2

Dni Roboczych od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego przez jeden z
kanałów komunikacji, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy.”
III.4

Postanowienie § 4 ust. 5 pkt 3) otrzymuje następującą treść: „wiążący dla Wykonawcy termin
wykonania Zlecenia dostawy Aparatów, nie krótszy niż 3 Dni Robocze od dnia przesłania
Zlecenia zgodnie z ust. 4”.

III.5

Postanowienie § 4 ust. 8 otrzymuje następującą treść: „Wykonawca zobowiązany jest
świadczyć usługi telefonii komórkowej dla Aparatów telefonii komórkowej nabytych
w ramach opcji od dnia dostarczenia kart SIM do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
w trakcie trwania Umowy, jednak nie później niż po upływie 4 Dni Roboczych od dnia wysłania
przez Zamawiającego Zlecenia drogą e-mailową do 31.03.2024 roku.”.

III.6

Postanowienie § 4 ust. 9 otrzymuje następującą treść: „Wykonawca wykona i uruchomi
bezpośredni dostęp do prywatnej sieci teleinformatycznej Zamawiającego, poprzez
skonfigurowanie prywatnego punktu dostępowego APN, w terminie 10 dni od dnia zawarcia
Umowy oraz zapewni bezpośredni dostęp do prywatnej sieci teleinformatycznej
Zamawiającego do dnia 31.03.2024 roku.”

III.7

Postanowienie § 5 ust. 6 pkt 2) otrzymuje następującą treść: „w przypadku stwierdzenia
niemożności usunięcia awarii Aparatu Wykonawca dokona wymiany uszkodzonego Aparatu
na nowy, wolny od wad, objęty Gwarancją o parametrach nie gorszych od Aparatu
podlegającego wymianie, przenosząc jego własność na Zamawiającego, oraz dostarczy go do
siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, w terminie 5 dni roboczych od upływu
terminu o którym mowa w pkt 1 powyżej”.

III.8

Postanowienie § 6 ust. 5 otrzymuje następującą treść: „Maksymalne wynagrodzenie, o którym
mowa w ust. 4 powyżej, nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy
złotych), w ramach całej Umowy. Zamawiający nie zobowiązuje się w żaden sposób do
skorzystania z Usług, o których mowa w § 3 ust. 14 i 15 Umowy. Nieskorzystanie przez
Zamawiającego w całości lub w części z tych Usług nie rodzi po stronie Wykonawcy
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W przypadku przekroczeniu kwoty
5.000,00 zł (na podstawie stawek z Cennika Wykonawcy), wykonawca nie będzie zobowiązany
do świadczenia przedmiotowych usług”.

III.9

Postanowienie § 9 ust. 2 pkt 1) otrzymuje następującą treść: „wypowiedzieć Umowę
w przypadku niewykonania lub rażącego nienależytego wykonania jakiegokolwiek
zobowiązania przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do
wykonania lub należytego wykonania Umowy wyznaczając mu termin 3 dni, a po
bezskutecznym upływie tego terminu ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie
natychmiastowym”.

III.10 Postanowienie § 12 ust. 11 otrzymuje następującą treść: „Postanowienia niniejszego paragrafu
ust. 1-6 oraz ust. 8 mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji gdy przekazującym Informacje
Chronione jest Wykonawca, z zastrzeżeniem, że Zamawiający jest podmiotem obowiązanym
do udostępnienia informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.).”

IV

Zamawiający zmienia treść Rozdziału IV - Formularz Oferty wraz z załącznikami.
Wiesław Krzywiński
p.o. Dyrektora Generalnego
/podpisano elektronicznie/

