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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ZP/274/035/U/11

dotyczy:

2011-08-11

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie
usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych komórkowych aparatów
telefonicznych oraz modemów wraz z akcesoriami”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego
wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzielił
następujących wyjaśnień oraz wprowadził następujące zmiany:
Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie dla poszczególnych kart SIM umów o
świadczenie usług telekomunikacyjnych (umów jednostkowych) na formularzach Wykonawcy, z
zastrzeżeniem, że w razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami tych umów a postanowieniami umowy
w sprawie zamówienia (umowy głównej) rozstrzygające będą postanowienia umowy głównej? Na
operatorze spoczywa obowiązek zawarcia umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie
pisemnej, wynikający z przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, które określa także minimalne
wymogi co do treści takich umów.
Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie dla poszczególnych kart sim umów o świadczenie
usług telekomunikacyjnych (umów jednostkowych) na formularzach Wykonawcy, z zastrzeżeniem
wykonania umowy głównej?
Pytanie 3. Załącznik nr 6, Wzór umowy. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie zawierał
indywidualne uośut, które są dla Wykonawców, będących operatorami telekomunikacyjnymi, podstawą
do świadczenia usług telekomunikacyjnych, zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 3 Pt? Jeżeli
odpowiedź na powyższe pytanie będzie negatywna, czy Zamawiający zgodzi się na dodanie elementów
wymienionych w w/w art. 56 ust. 3 do IPU, załączonego do SIWZ? W przeciwnym razie operator –
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym nie będzie uprawniony do świadczenia usług
telekomunikacyjnych, zgodnie z wymogami Pt lub narazi się na konsekwencje prawne i finansowe w
przypadku kontroli UKE.
ODPOWIEDŹ na pytania 1-3: Stosownie do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów innych niż wzór załączony do SIWZ, w związku z
czym nie zostaną zawarte indywidualne umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla
poszczególnych kart SIM.
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ZMIANA:
Do wzoru umowy zostają wprowadzone stosowne zapisy wymagane w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy Prawo
telekomunikacyjne:
w § 1 wzoru umowy dodaje się pkt. 5 i 6 w brzmieniu:
5. Wykaz numerów telefonów stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. W przypadku skorzystania z
prawa opcji w zakresie nowej aktywacji, nowy numer telefonu zostanie dodany do wykazu, co nie
stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu.
6. Wykonawca zapewni zasięg i jakość usług na poziomie nie gorszym niż ogólnodostępny dla wszystkich
użytkowników sieci na terenie kraju.
w § 6 pkt. 1 wzoru umowy dodaje się po lit. c tiret - w brzmieniu:
- zgodnie z cenami określonymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę, stanowiącej załącznik nr 2 do
SIWZ.
w § 7 pkt. 1 wzoru umowy dodaje się lit. b) w brzmieniu:
b) w przypadku powtarzających się uchybień w wykonywaniu umowy rozumianych jako brak reakcji ze
strony Wykonawcy na zgłaszane usterki, powtarzające się awarie i nieprawidłowości, brak reakcji
Wykonawcy na zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje. Postępowanie reklamacyjne będzie
prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową zawartą w
art. 106 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego.
w § 9 pkt. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
4. W razie wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony
dołożą starań w celu polubownego ich rozwiązania. W sprawach spornych, co do których strony nie
osiągną porozumienia, strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, spory
rozstrzygane będą według prawa polskiego.
w § 9 pkt. 7 wzoru umowy dodaje się ppkt. 4 w brzmieniu:
4) Wykaz numerów telefonów
Pytanie 4: Prosimy o doprecyzowanie ilości cesji jakich Zamawiający ma zamiar dokonać zgodnie z § 1
pkt. 3.17 Załącznika nr 6 do SIWZ.
Pytanie 5: Załącznik nr 6, Wzór Umowy, § 1 ust. 3, pkt. 3.17, Zamawiający zastrzegł, że „Wykonawca
zapewni możliwość przeniesienia praw i obowiązków (cesja) wynikających ze świadczenia
poszczególnych usług o świadczenie usług telekomunikacyjnych na wskazany przez Zamawiającego
podmiot."
Celem doprecyzowania umowy prosimy o wyjaśnienie:
a) Prosimy o doprecyzowanie ilości ewentualnych cesji ?
b) Czy słuszne jest domniemanie Wykonawcy, że cesja umowy (numeru) na wskazany przez
Zamawiającego podmiot i dalsze świadczenie na jej rzecz usługi będzie realizowane zgodnie z
obowiązującymi u operatora procedurami oraz na zasadach i warunkach przewidzianych dla takiego
abonenta, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy ?
ODPOWIEDŹ na pytania 4 i 5:
a) W momencie przygotowywania SIWZ Zamawiający zamierza dokonać 3 cesji: 1 stycznia 2012 (1
sztuka) oraz 1 września 2012 (2 szt.) Konieczność dokonania kolejnych cesji wynikać będzie z aktualnych
potrzeb, których liczby w chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie określić, a których zaistnienie
przewiduje.
b)Domniemanie Wykonawcy jest słuszne.
Pytanie 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w Par 6 ust 3 Załącznika nr 6 do
SIWZ w taki sposób, aby wynagrodzenie było płatne w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury Vat
przez Wykonawcę? Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych
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określenie terminu płatności na 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego nie pozwala
ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na
sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób
prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia 05.04.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54
poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) Wskazujemy ponadto, że
Zamawiającego, jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn.
zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego
o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu
następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża
Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji
doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż
jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty
wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.
Pytanie 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów § 6 ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ
w taki sposób, aby wynagrodzenie było płatne w ciągu 30 dnia od dnia wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę?
Pytanie 8: Załącznik nr 6, Wzór Umowy, § 6 ust. 3, Zamawiający zobowiązał się do „zapłaty faktury
VAT każdorazowo w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest każdorazowo doręczać Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 9 dni od dnia jej
wystawienia.
Zauważyć należy, że z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych, takie określenie
terminu płatności nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w
konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku
VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt. 16 ustawy z dnia 05.04.2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt. 16 ustawy z dnia
15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.
zm.).
Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku
od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt. 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania
kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres
płatności, lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie
warunków umowy naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych
terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych
podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie
terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna),
nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację § 6 ust. 3 i nadanie mu następującego
brzmienia: „Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT każdorazowo w terminie 30 dni od
daty jej wystawienia przez Wykonawcę. (…)”?
ODPOWIEDŹ na pytania 6-8: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.
ZMIANA:
We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ w § 6 ust. 3 otrzymuje następujące
brzmienie: „Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT każdorazowo w terminie 30 dni od
daty jej wystawienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo doręczać
Zamawiającemu fakturę VAT w terminie do 9 dni od dnia jej wystawienia”.

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisów w Par 7 ust 4 Załącznika nr 6 do
SIWZ poprzez zastąpienie słowa "opóźnienie" słowem "zwłoka" - Opóźnienie jest następstwem
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Poprośmy o zastąpienie tego słowa
słowem „zwłoka”.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w Par 7 ust 6 Załącznika nr 6 do
SIWZ w taki sposób, że zapłata kar umownych będzie dokonywana na podstawie wystawionych przez
Zamawiającego not obciążeniowych i będzie płatna w ciągu 21 dni od dnia wystawienia takiej noty?
Potrącanie kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie umożliwia Wykonawcy weryfikacji
zasadności ich naliczenia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Przepisy kc zapewniają
Wykonawcy ochronę w razie nietrafnego naliczenia kary umownej przez Zamawiającego.
Pytanie 11: Rozdział III pkt. 1, Rozdział III pkt. 6 - Zamawiający poza uzewnętrznieniem woli
skorzystania z prawa opcji winien określić, czego opcja dotyczy (tj. wskazać usługi lub dostawy, które
towarzyszą zamówieniu podstawowemu, a co do których zamawiający na etapie wszczęcia postępowania
nie podjął decyzji, czy będzie z nich korzystał). Czy Zamawiający może uzupełnić SIWZ w tym zakresie?
Pytanie 12: Rozdział III pkt. 6 - Czy Zamawiający może uzupełnić SIWZ w zakresie czego opcja dotyczy
(tj. wskazać usługi lub dostawy, które towarzyszą zamówieniu podstawowemu, a co do których
zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie podjął decyzji, czy będzie z nich korzystał i w jakim
czasie)oraz na jaki okres będą zawierane Umowy ?
ODPOWIEDŹ na pytania 11 i 12:
W rozdziale III ust. 1 oraz III ust. 6 Zamawiający wskazał, że prawem opcji są objęte ilości usług i dostaw
wyszczególnione w formularzu cenowym, w wysokości do 100% zamówienia podstawowego.
Zamawiający przewiduje świadczenie usług realizowanych w ramach opcji do końca okresu
obowiązywania Umowy zawartej wskutek rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
Pytanie 13: Rozdział III SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 1 – pragniemy zauważyć, że z
rozdziału III pkt. 1 SIWZ, jak również z innych postanowień SIWZ wynika możliwość skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji w wysokości 100% zamówienia podstawowego, które realizowane będzie
na rzecz Akademii Muzycznej. W związku z faktem, że prawo opcji obejmuje aż 100% zamówienia
podstawowego, dla prawidłowego wyliczenia cen ofertowych niezbędne jest określenie do kiedy
najpóźniej Zamawiający może skorzystać z prawa opcji.
Informacja ta jest niezbędna do określenia cen jednostkowych telefonów i usług. Sposób konstruowania
cen ofertowych uzależniony jest od tego, czy skorzystanie z prawa opcji nastąpi przed zakończeniem
okresu obowiązywania umowy, czy też na początku jej obowiązywania.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że prawo opcji dotyczące Akademii Muzycznej obejmuje
wyłącznie możliwość zrealizowania części przedmiotu zamówienia, opisanej w Rozdziale III, punkt 2,
część B. O chęci skorzystania z tego prawa Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej w dniu
podpisania umowy, a rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi zgodnie z harmonogramem stanowiącym
załącznik nr 9 do SIWZ.
Natomiast 100% prawem opcji są objęte ilości usług i dostaw wyszczególnione w formularzu cenowym.
Zamawiający wyjaśnia ponadto, że na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest
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możliwe ustalenie, czy i kiedy skorzysta z prawa opcji. Zgodnie z rozdziałem III ust. 1 oraz ust. 6 SIWZ
Zamawiający przewiduje taką możliwość, co nie stanowi jednocześnie zobowiązania do jej
wykorzystania. Ewentualne skorzystanie z tego prawa wynikać będzie z przyszłych potrzeb
Zamawiającego, których określenie jest niemożliwe na obecnym etapie.
Pytanie 14: Rozdział III pkt. 3 ppkt. 3.10 – Zamawiający pisze o maksymalnie 20 sztukach ładowarek
samochodowych dla każdej grupy telefonów, podczas gdy w formularzu cenowym, w pozycjach 10 i 13,
umieszczonych jest 30 sztuk ładowarek samochodowych dla telefonów z grupy A i grupy B. Czy
Zamawiający może doprecyzować ilości zamawianych akcesoriów?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający przewiduje dostawę ładowarek samochodowych w ilości
nieprzekraczającej 30 sztuk dla aparatów grupy A, 30 sztuk dla aparatów grupy B oraz 20 sztuk dla
aparatów grupy C i D.
ZMIANA: W Rozdziale III pkt. 3 ppkt. 3.10 oraz w analogicznych zapisach wzoru umowy pkt. 3.10
otrzymuje brzmienie:
3.10 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w miarę zapotrzebowania, dodatkowe akcesoria do
zamawianych telefonów: ładowarki samochodowe w ilości nieprzekraczającej 30 sztuk dla aparatów
grupy A, 30 sztuk dla aparatów grupy B oraz 20 sztuk dla aparatów grupy C i D, zestawy
słuchawkowe Bluetooth w liczbie nieprzekraczającej 60 szt. w cenie wykazanej w załączniku nr 5 do
oferty (formularz cenowy).

Pytanie 15: Rozdział III pkt. 3.12- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość sprawdzania bieżącego
poziomu należności wygenerowanych na danym numerze telefonu za pomocą darmowego smsa?
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość sprawdzania bieżącego poziomu należności
wygenerowanych na danym numerze telefonu za pomocą darmowego smsa.
Pytanie 16: Rozdział III pkt. 4 – zapis sprzeczny z Rozdział III pkt. 3 ppkt. 3.8. – Zwracamy się do
Zamawiającego z prośbą o przyjęcie jasnych wytycznych w zakresie dostawy sprzętu?
ODPOWIEDŹ: Wskazane zapisy nie są sprzeczne. Zapis Rozdziału III pkt. 3 ppkt. 3.8 mówi o
dostawach sprzętu wynikających z realizacji harmonogramów (zał. 8 i 9) natomiast punkt 4 dotyczy
dostaw realizowanych w ramach opcji.
Dla doprecyzowania Zamawiający dokonał podziału punktu 4 na podpunkty (ZMIANA):
4.1. W każdym przypadku Zamawiający potwierdzać będzie odbiór zamówionego sprzętu protokołem
odbioru, którego wzór Wykonawca ustali z Zamawiającym. Z chwilą podpisania protokołu odbioru aparaty
telefoniczne wraz z akcesoriami, oraz modemy do bezprzewodowej transmisji danych stają się własnością
Zamawiającego.
4.2 - Realizowana w ramach opcji dostawa telefonicznych aparatów komórkowych wraz z akcesoriami i
kartą SIM oraz modemów do bezprzewodowej transmisji danych odbywać się będzie na pisemne, emailowe lub fax-owe zamówienie złożone przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni
kalendarzowych od daty jego otrzymania. Za otrzymanie zamówienia uważane będzie potwierdzenie fax-u,
potwierdzenie odbioru e-maila lub zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego. Zamawiający wskaże
każdorazowo uczestnika konsorcjum, którego dane zamówienie dotyczy oraz wskaże płatnika i miejsce
dostawy sprzętu.
Stosowne zmiany zostały wprowadzone również do § 2 wzoru umowy.
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Pytanie 17: Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wobec faktu, iż oferty składane są do
11.08, zawarcie umowy może nastąpić nie wcześniej niż w terminie wskazanym w rozdziale XV pkt. 2
ppkt. 1 będzie realne zachowanie terminów wskazanych w rozdziale III pkt 3 ppkt 3.6-3.8?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opóźnienie w terminie rozpoczęcia świadczenia usług,
wynikające z procedur przewidzianych w Rozdziale III pkt 3 ppkt 3.6 - 3.8 , dla aktywacji, których
termin ten przypada przed 1 października 2011.
Pytanie 18: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, zapisu mówiącego o prawie
zmiany zakresu i rodzaju świadczonych usług (Par 9 ust 2 Załącznika nr 6 do SIWZ).
ODPOWIEDŹ: Zdaniem Zamawiającego zapis ten jest dostatecznie precyzyjny.
Pytanie 19: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że zapis zawarty w załączniku nr 6 § 6 ust. 2 –
nie będzie stosowany w przypadku braku konsorcjum.
ODPOWIEDŹ: Wskazany zapis dotyczy sposobu rozliczania przez Wykonawcę członków Konsorcjum
Zamawiających – tj. Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Muzycznej. Konsorcjum Zamawiających
zostało zawiązane dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego, jednak w przypadku nieskorzystania z opcji dotyczącej Akademii Muzycznej, rozliczana
będzie tylko Politechnika Gdańska.
Pytanie 20: Załącznik nr 8 – Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu w jakim Zamawiający
dopuszcza zmianę powyższego harmonogramu. Sformułowanie „zgodnie z własnymi potrzebami” narusza
stabilność postanowień umowy. Jak taka decyzja będzie się miała do obowiązku doręczenia aparatów
telefonicznych w terminie określonym w rozdziale III pkt 3 ppkt 3.8?
ODPOWIEDŹ: W przypadku ewentualnej zmiany harmonogramu, każdorazowo zmiana zostanie
dokonana w sposób umożliwiający Wykonawcy dotrzymanie terminu wynikającego z rozdziału III ust. 3
pkt. 3.8 SIWZ. W przypadku rezygnacji z którejkolwiek pozycji wynikającej z harmonogramu,
Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie minimum 14 dni przed planowanym uruchomienia
usługi.
Pytanie 21: Załącznik nr 6, Wzór Umowy, § 1 ust. 2, lit. A) , Zamawiający zastrzegł sobie prawo do
„niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach wskazanych w formularzu cenowym oraz
w umowie, bez konieczności zmiany umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać
roszczenie z tego tytułu."
Pragniemy zauważyć, że warunki, które otrzymuje Zamawiający kalkulowane są na czas obowiązywania
Umowy oraz dla ilości wskazanej w zamówieniu. W związku z tym zwracamy się z prośbą o określenie
procentowej ilości, dla której Zamawiający zachowa prawo do niezrealizowania przedmiotu Umowy?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. A.2.5. Rozdziału III SIWZ oraz przywołanym
zapisem wzoru umowy, podane ilości są szacunkowe. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie
zależne od faktycznie wykonanych połączeń i zrealizowanych dostaw w okresie trwania umowy, czego
Zamawiający na etapie prowadzonego postępowania nie może określić precyzyjnie, a jedynie
szacunkowo.
Zamawiający podkreśla ponadto, że poza prawem do niezrealizowania zamówienia w całości, przewidział
również prawo opcji, co oznacza możliwość realizacji na poziomie przewyższającym ilości wskazane w
formularzu cenowym.
Zamawiający przewiduje, że poziom realizacji w poszczególnych pozycjach będzie następujący:
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liczba aktywacji
liczba telefonów
czas połączeń
liczba sms’ów
liczba mms’ów
liczba akcesoriów i zastępczych aparatów telefonicznych
niezwiązanych z aktywacjami

szacowany poziom realizacji
100%
100%
90%
90%
90%
20%

Pytanie 22: Załącznik nr 6, Wzór Umowy, § 1 ust. 2, lit. B), prosimy o doprecyzowanie, czy
Zamawiający wyrazi zgodę aby przeniesienie dotychczas posiadanych przez Zamawiającego numerów
telefonicznych nastąpiło w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach
telefonicznych?
ODPOWIEDŹ: Tak.
Pytanie 23: Załącznik nr 6, Wzór Umowy, § 1 ust. 3, pkt. 3.3 , Zamawiający wskazał, że w przypadku
„wycofania któregokolwiek oferowanego modelu z dystrybucji i niemożności jego dostawy, Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć inny równoważny o nie gorszych parametrach w cenie oferowanej. Model
równoważny musi zostać wcześniej zaakceptowany przez Zamawiającego."
Prosimy o wyjaśnienie co w przypadku kiedy Zamawiający nie zaakceptuje równoważnego modelu
modemu?
ODPOWIEDŹ: W takiej sytuacji Zamawiający przewiduje osiągnięcie kompromisu w drodze negocjacji.
Pytanie 24: Załącznik nr 6, Wzór Umowy, § 1 ust. 3, pkt. 3.6, Zamawiający wskazał, że „w
maksymalnym okresie 7 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do
celów testowych po jednej sztuce każdego z oferowanych modeli we wszystkich grupach tj. A, B, C, D i
E. Zwrot urządzeń Wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od ich przekazania Zamawiającemu."
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „(...) we wszystkich
grupach tj. A, B, C, D i E. Powyższy sprzęt zostanie zaliczony na poczet dostaw."
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 25: Załącznik nr 6, Wzór Umowy, § 1 ust. 3, ppkt. 3.14, Zamawiający zapisał, że „zakres
proponowanych przez Wykonawcę usług może być szerszy od wymaganego przez Zamawiającego,
jednakże z punktu przyjętych kryteriów oceny elementów te nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty,
a w czasie trwania umowy nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane."
W celu uniknięcia nieporozumień zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy zakres usług szerszych
ma zostać rozszerzony na wniosek Zamawiającego ?
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca to prosimy o wskazanie konkretnych usług,
ponieważ zgodnie z aktualnym zapisem usługi takie nie będą dodatkowo rozliczane.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający miał na myśli na przykład sytuację, w której żąda minimalnego transferu
danych bez zmiany parametrów transmisji 8GB (zał. nr 7 część E), a Wykonawca zaoferuje limit większy
np. 10 GB. Oferowanie zwiększonego limitu nie będzie miało wpływu na ocenę oferty, a z tego tytułu
Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowa zapłata.
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Pytanie 26: Załącznik nr 6, Wzór Umowy, § 3, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył
„telefoniczne aparaty komórkowe z 24 miesięczną gwarancją zgodną z warunkami gwarancji udzielonymi
przez producentów." oraz w przypadku naprawy zapewni „równoważny aparat zastępczy."
Wykonawca musi zwrócić uwagę, że w przypadku zakupu przez Zamawiającego aparatów komórkowych
i modemów, wykonawca nie jest ich gwarantem. Gwarantem jest producent aparatu telefonicznego GSM
lub modemu. Ponadto w przypadku świadczenia usługi telekomunikacyjnej będącej przedmiotem umowy
wraz z zakupem aparatu telefonicznego GSM protokół odbioru nie jest dokumentem, potwierdzającym
rozpoczęcie biegu gwarancji. Takim dokumentem jest umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
związana z umową sprzedaży aparatu telefonicznego.
W związku z powyższym:
a) Czy mając powyższe na uwadze, Zamawiający poprzez udzielenie 24 miesięcznej gwarancji na
doręczony sprzęt, rozumie dostarczenie wraz ze sprzętem dokumentów gwarancyjnych producenta,
służących do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych u producenta sprzętu?
b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku wystąpienia wad lub nieprawidłowości w działaniu
sprzętu Zamawiający zgłosi powyższy fakt Wykonawcy, a Wykonawca odbierze wadliwy sprzęt od
Zamawiającego oraz dostarczy go do producenta, oraz po dokonaniu stosownych czynności
gwarancyjnych przez producenta, Wykonawca odbierze sprzęt od producenta i dostarczy do
Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ:
a)TAK
b)TAK
Pytanie 27: Załącznik nr 6, Wzór Umowy, § 8, czy Zmawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie § 8 o
zapis; „Osoby wymienione w § 8 ust. 1, 2 oraz 3 mogą zostać zmienione w trakcie realizacji umowy na
inne za uprzednim pisemnym poinformowaniem strony drugiej. Powiadomienie o powyższych zmianach
nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu."
ODPOWIEDŹ: TAK - Zamawiający dopuszcza taką modyfikację.
ZMIANA: we wzorze umowy w § 8 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:
Osoby wymienione w § 8 ust. 1, 2 oraz 3 mogą zostać zmienione w trakcie realizacji umowy na inne za
uprzednim pisemnym poinformowaniem strony drugiej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie
stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu.
Pytanie 28: Rozdział III pkt 3 ppkt 3.13 a) - Czy zamawiający dopuszcza limit 2000minut na każdą kartę.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza takiego limitu.
Pytanie nr 29: Rozdział III pkt 3 ppkt 3.13 b) - W ramach Sieci Firmowej nie ma SMS-ów i MMS-ów
darmowych.
ODPOWIEDŹ: W rozdziale III pkt.3. ppkt 3.13 b) Zamawiający wymaga zapewnienia: "systemu
bezpłatnych krótkich wiadomości tekstowych (SMS-ów) oraz MMS’ów na terenie kraju, pomiędzy
wszystkimi numerami należącymi do Zamawiającego, tworzącymi tzw. "sieć firmową".
ZMIANA:
W rozdziale III pkt.3. ppkt 3.13 b) oraz w § 1 ust. 3 ppkt. 3.13 b) dodaje się „oraz MMS’ów”.
Wskazane powyżej zapisy otrzymują brzmienie:
b) system bezpłatnych krótkich wiadomości tekstowych (SMS-ów) oraz MMS-ów na terenie kraju,
pomiędzy wszystkimi numerami należącymi do Zamawiającego, tworzącymi tzw. "sieć firmową".
W związku z powyższą zmianą zmianie ulega formularz cenowy i otrzymuje brzmienie zgodne z
załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi.
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Pytanie nr 30: Rozdział III pkt. 3 ppkt. 3.12 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość sprawdzania
bieżącego poziomu należności wygenerowanych na danym numerze telefonu za pomocą darmowego
programu Menadżer Sieci Firmowej oraz usługi e-bilingu lub poprzez sms?
ODPOWIEDŹ: TAK - Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Pytanie nr 31: Rozdział III pkt 3 ppkt 3.15 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z
zestawienia potrzebnych danych za pomocą usługi Menadżer Sieci Firmowej oraz e-bilingu?
ODPOWIEDŹ: NIE - Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie 32: Wnosimy o zmianę terminu składania ofert i wydłużenie go do dnia 18 sierpnia 2011 roku.
Wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 11 sierpnia 2011 roku termin składania ofert jest bowiem
niewystarczający na analizę odpowiedzi na powyższe pytania skierowane do Zamawiającego i
uwzględnienie tych odpowiedzi w przygotowanej ofercie.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w dniu 10.08.2011 r. termin składania ofert został
przesunięty na dzień 18.08.2011 r.
Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający informuje, że do treści SIWZ
wprowadzone zostają następujące zmiany:
1. W Rozdziale III SIWZ w pkt. A oraz analogicznie we wzorze umowy dodaje się w ppkt. A.2.5:
- MMS w ramach „sieci firmowej” – 500 szt.
- MMS do operatorów krajowych – 4 000 szt.
2. W Rozdziale III SIWZ w pkt. B oraz analogicznie we wzorze umowy dodaje się w ppkt. B.2.4:
- MMS w ramach „sieci firmowej” – 150 szt.
- MMS do operatorów krajowych - 1 350 szt.
3. § 8 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
3.Wykonawca upoważnia do wykonywania umowy tj. opieki technicznej i handlowej, zapewniającą
bieżącą obsługę n/w osoby:
1.………………………………………………………………….
2.………………………………………………………………….
Uprzejmie informuję, że udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i zostaną
przekazane Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl
zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. P.z.p.
Załączniki:
1. Zmieniony formularz cenowy (zał. nr 5 do SIWZ)
2.Wzór umowy uwzględniający zmiany (zał. nr 6 do SIWZ).
KANCLERZ
-//mgr inż. Marek Tłok
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