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dotyczy: 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 nr 1:  
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale III punkcie 3 podpunkcie 3.14 b) 
Zamawiający wymaga od wykonawcy stworzenia systemu bezpłatnych krótkich wiadomości 
tekstowych (SMS-ów) oraz MMS-ów na terenie kraju, pomiędzy wszystkimi numerami 
należącymi do Zamawiającego, tworzącymi tzw. "sieć firmową”.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nie spełnienie tego warunku lub jego wykreślenie ze SIWZ?  
Wykonawca nie jest w stanie, w tak krótkim terminie stworzyć takiej sieci. Jest jednak w stanie 
zagwarantować i zaproponować o wiele korzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia 
Zamawiającego – darmowe połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce. Porównując 
szacunkowe ilości wysyłanych widomości tekstowych i MMS-ów w ramach „sieci firmowej” z 
szacunkową ilością wykonywanych połączeń do sieci stacjonarnej jest to o wiele korzystniejsze 
rozwiązanie dla Zamawiającego. Szacunkowa ilość wykonywanych połączeń przez 
Zamawiającego do sieci stacjonarnej w Polsce wynosi 77600 minut, w przypadku darmowych 
połączeń Wykonawca oszczędza 4656 zł miesięcznie (111744 zł – w ciągu 24 miesięcy trwania 
umowy - zakładając, że stawka za minutę połączenia będzie rozliczana po cenach hurtowych 
0.06gr/minuta). Natomiast szacunkowy koszt wysłanych wiadomości tekstowych i MMS-ów 
wynosi 1155zł miesięcznie (27720 zł – w ciągu 24 miesięcy trwania umowy – również 
zakładając, że stawka za SMS i MMS rozliczana będzie po cenach hurtowych 0,06gr za 
SMS/MMS). Rezygnacja z tego punktu umożliwi wystartowanie w naszej firmie w przetargu, a 
Wykonawcy oszczędności rzędu 84024zł w ciągu całego okresu trwania umowy.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 2:  

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale III punkcie 3 podpunkcie 
3.13 Zamawiający wymaga - w wariancie miękkim – Wykonawca informuje użytkownika 
o przekroczeniu limitu nie blokując jednocześnie dostępu do usług  

- 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:  
Punkt 3.13 SIWZ brzmi: "Wykonawca zapewni na bieżąco informację o wykorzystaniu 
przyznanego limitu (automatycznie lub poprzez SMS)." co wg Zamawiającego stanowi 
jednoznaczną odpowiedź na zadanie pytanie 
 
 
Pytanie nr 3:  
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale III punkcie 3 podpunkcie 3.14 i) 
Zamawiający wymaga rozliczania usług w okresie od 1 do ostatniego dnia każdego miesiąca.  
Czy zamawiający dopuszcza inny termin rozliczenia niż od 1 do ostatniego dnia każdego 
miesiąca?  
 

Odpowiedź: 
Z uwagi na wymagany w zamówieniu system limitów kwotowych Zamawiający nie dopuszcza 
innego okresu rozliczeniowego niż od 1 do ostatniego dnia każdego miesiąca. 
 
Zwracam się jeszcze raz z prośbą o wykreślenie za SIWZ zapisu mówiącego o konieczności 
stworzenia przez wykonawcę systemu bezpłatnych krótkich wiadomości tekstowych (SMS-ów) 
oraz MMS-ów na terenie kraju, pomiędzy wszystkimi numerami należącymi do Zamawiającego, 
tworzącymi tzw. "sieć firmową”.  Ponownie argumentując to możliwością większej oszczędności 
przy zastosowaniu innych proponowanych przez nas rozwiązań.  
(........) oferuje również o 100% tańszą usługę BlackBerry Internet Service niż pozostali 
operatorzy telefonii komórkowej w Polsce. Jednak ww zapis uniemożliwia nam wystartowanie w 
przetargu, ewentualnie z góry skazuje na odrzucenie naszej oferty.  
 
Odpowiedź:  
tak jak odpowiedz na pytanie nr 1 
 
 Uprzejmie informuję, że udzielone wyjaśnienia 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. 

 

http://www.dzp.pg.gda.pl/

