Warszawa, dnia 17.11.2021 r.

Strona WWW
WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ NR 2
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
Dotyczy OPZ Rozdział II Załącznik nr.1 do OPZ Tabela 1 – specyfikacja telefonów komórkowych.
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dla grupy B2, jeśli Wykonawca wskaże model
wprowadzony do sprzedaży w 2021 roku, i w związku z tym dopuści zmianę parametrów odnośnie
wymiarów z aktualnie wskazanych 147x72x7.5 na 147x72x7.65?
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 „Maksymalne wymiary (Wysokość x Szerokość x Grubość w mm)” w następującym zakresie:
Przed zmianą:
„147x72x7.5”,
Po zmianie:
„147x72x7.65”.
Jednocześnie Zamawiający precyzuje, że parametr dotyczący daty wprowadzenia do sprzedaży jest
parametrem minimalnym i każdy aparat wprowadzony do sprzedaży w 2020 i 2021 spełnia wymagania.

Pytanie nr 2
Dotyczy Formularza Ofertowego i wyceny telefonów.
Zamawiający zgodnie z zapisami OPZ Rozdział II pkt.3.12 wymaga dostarczenia aparatów
telefonicznych wraz z dodatkowymi akcesoriami jako komplet handlowy, zaś Wykonawca jest
zmuszony zafakturować każde towar, który wychodzi z magazynu.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, aby w przypadku zaoferowania akcesorium, Wykonawca
przedstawi cenę łączną, zaś na etapie wystawienia faktury, akcesorium będzie wykazane jako odrębny
produkt, lecz w cenie nie wyższej niż 1 zł netto? Jednocześnie cena za telefon na fakturze będzie
proporcjonalnie pomniejszona.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, pozostawia zapis OPZ Rozdział
II pkt.3.12 ppkt 1 bez zmian.

Pytanie nr 3
Dotyczy Formularza Ofertowego w części Tabela 2 – zamówienie w ramach opcji.
W Tabeli 2 lp.2 Zamawiający wymaga wyceny abonamentu za usługę APN w ramach opcji.
W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zestawienia nowej usługi
APN w ramach opcji?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wymaga zestawienia nowej usługi APN w ramach opcji.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmiany dotyczące zestawienia usługi APN w ramach opcji
dokonane w pkt 3.7 ppkt 2) Rozdziału II – Opis przedmiotu zamówienia oraz w § 4 ust. 9 Rozdziału III
– Projektowane postanowienia umowy, zostały opisane w „Wyjaśnieniach i zmianach treści SWZ nr
1” z dnia 15.11.2021 r. w odpowiedzi na pytanie nr 57.
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