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Dotyczy:   post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybi e przetargu 
nieograniczonego na: „ Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres d wóch 
lat wraz z dostaw ą aparatów telefonicznych oraz urz ądzeń do przesyłania danych ”- 
numer sprawy - PO-II-370/ZZP-3/31/09.  
 
 
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 
1655 wraz z późniejszymi zmianami.), wyjaśniam co następuje: 
 
 
Pytanie nr 1: 
Co naleŜy wpisać w formularzu ofertowym, jeśli Wykonawca oferuje bezpłatnie jakąś 
usługę? 
Czy Zamawiający dopuszcza wpisanie w formularzu ofertowym ceny jednostkowej netto 
„0” ? I czy w związku z tym dla takiej pozycji moŜe zostać wpisana wartość brutto „0”? 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający informuje, Ŝe cena za kaŜdą usługę wymienioną w formularzu oferty musi 
być większa od „0” zł. 
Zamawiający nie dopuszcza do wpisania w formularzu ofertowym ceny jednostkowej netto 
„0” i w związku z tym nie moŜe zostać wpisana wartość brutto „0”. 
 
Pytanie nr 2: Rozdział XV pkt.2.2). 
Co Zamawiający rozumie poprzez: „Wykonawca zapewni dostęp do bezpłatnej bramki 
umoŜliwiającej przesył SMS-ów na skrzynki e-mail Zamawiającego”? Prosimy o 
doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli. 
 
Odpowiedź nr 2  
Przedmiotowa usługa ma pozwolić na wysyłanie wiadomości SMS z modułów 
telemetrycznych Zamawiającego za pośrednictwem serwera Operatora (bezpłatnie) na 
skrzynkę e-mail Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 3: Rozdział XV pkt.3.3 SIWZ 
Zamawiający wymaga, aby w ramach abonamentu była moŜliwość wysyłania 20 szt. 
SMS-ów. Czy zamawiający dopuszcza moŜliwość wysyłania SMS-ów zgodnie z 
obowiązującym cennikiem? 
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Odpowiedź na nr 3. 
Nie. Zamawiający wymaga, aby w ramach abonamentu miał moŜliwość wysłania do 20 
szt. SMS-ów. Dopiero po przekroczeniu tej ilości SMS-y mają być taryfikowane zgodnie z 
obowiązującym cennikiem. 
 
Pytanie nr 4: Rozdział XV podrozdział III pkt.3.3) 
Zamawiający wymaga w ramach abonamentu bezpłatną pocztę głosową proszę o 
sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza wariant bezpłatnego połączenia z pocztą 
tylko w przypadku, kiedy to poczta oddzwania do Zamawiającego? 
 
Odpowiedź nr 4 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza wariantu bezpłatnego połączenia z pocztą tylko w 
przypadku, kiedy to poczta oddzwania do Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 5: Rozdział XV podrozdział III pkt.3. 4) 
Zamawiający wymaga: „moŜliwość kontroli bieŜącego wykorzystania pakietów przez 
uŜytkownika”. Czy spełnieniem warunków będzie moŜliwość sprawdzania wykorzystania 
pakietu wartościowego za pośrednictwem strony internetowej poprzez udostępnioną 
Zamawiającemu przez Wykonawcę aplikację? Niniejsza aplikacja pozwala na bieŜąco 
monitorować poziom wykorzystania abonamentów. 
 
Odpowiedź nr 5 
Nie, nie będzie to spełnieniem warunków. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości kontroli 
bieŜącego konta wykorzystania pakietów przez uŜytkownika jedynie poprzez 
udostępnioną Zamawiającemu przez Wykonawcę aplikację.  
 
Pytanie nr 6: Rozdział XV podrozdział III pkt.3. 11) 
Zamawiający wymaga, aby „ okres rozliczeniowy liczony był od pierwszego do ostatniego 
dnia kaŜdego miesiąca.” – Czy spełnieniem warunku będzie cykl rozliczeniowy równy 
liczbie dni miesiąca kalendarzowego? 
 
Odpowiedź nr 6. 
Nie. Nie będzie to spełnieniem warunku. Zamawiający wymaga, aby okres rozliczeniowy 
liczony był od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. 
 
Pytanie nr 7: FORMULARZ OFERTY pkt.6. 
Zamawiający wymaga, aby „zapłata za wykonaną usługę następowała po zakończeniu 
kaŜdego miesiąca kalendarzowego…” – Czy spełnieniem warunku będzie cykl 
rozliczeniowy równy liczbie dni miesiąca kalendarzowego? 
 
Odpowiedź nr 7 
Nie. Nie będzie to spełnieniem warunku. Zamawiający wymaga, aby okres rozliczeniowy 
liczony był od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. 
 
Pytanie nr 8: FORMULARZ OFERTY pkt.6. 
Zamawiający wymaga, aby termin płatności wynosił 21 dni licząc od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo faktury. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
wystawienia faktury i od tej daty powinien być liczony termin płatności faktury. Czy 
Zamawiający dopuszcza zmianę na „… w terminie 28 dni licząc od daty wystawienia 
faktury”? 
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Odpowiedź nr 8 
Zamawiający zmienił zapis w Formularzu Oferty, pkt 6: 
 
Było: „(…) 6.Termin płatności – Zapłata za wykonaną usługę następować będzie po 
zakończeniu kaŜdego miesiąca kalendarzowego na podstawie faktur wystawianych za 
dany miesiąc, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, w terminie 21 dni, 
licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury(…);” 
 
Poprawiono na: „(…) 6. Termin płatności – Zapłata za wykonaną usługę następować 
będzie po zakończeniu kaŜdego miesiąca kalendarzowego na podstawie faktur 
wystawianych za dany miesiąc, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, 
w terminie 21 dni, licząc od daty wystawienia faktur (…)”; 
 
Pytanie nr 9: WZÓR UMOWY – PO – II – 370/ZZP-3/31/09 § 2. pkt.3. 
Zamawiający wymaga, aby: „…Wykonawca zapewnia zachowanie ciągłości świadczenia 
usług telefonii komórkowej bez przerwy na przełączenie numerów telefonicznych do 
nowego operatora”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w 
sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach przeniesienie 
przydzielonego numeru nie moŜe powodować przerwy w świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych dłuŜszej niŜ 24 godziny. W związku z tym kwestią wymagającą 
doprecyzowania jest, czy Zamawiający przewiduje i dopuszcza numery tymczasowe do 
czasu przeniesienia przydzielonego numeru i rozpoczęcia świadczeń usług 
telekomunikacyjnych u Operatora przejmującego? 
 
Odpowiedź nr 9  
Nie. Zamawiający nie przewiduje i nie dopuszcza numerów tymczasowych do czasu 
przeniesienia przydzielonego numeru i rozpoczęcia świadczeń usług telekomunikacyjnych 
u Operatora przejmującego. 
 
Pytanie nr 10: WZÓR UMOWY – PO – II – 370/ZZP – 3/31/09 § 6. pkt.7. 
Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia uzupełniającego zawierać umowy na 
kolejne aktywacje numerów. W związku z tym konieczne jest doprecyzowanie, jaki będzie 
termin obowiązywania poszczególnych wymaganych prawem telekomunikacyjnym, 
UoŚUT? Od jakiego, do jakiego dnia będą wiązały strony? 
 
Odpowiedź nr 10 
Zamawiający informuje, Ŝe przewidziane aktywacje nowych numerów w ramach 
zamówienia uzupełniającego będą zawierane na czas określony: od momentu zawarcia 
umowy (na kaŜdy aktywowany nowy numer) do 01 stycznia 2012. Zamawiający wymaga, 
aby miał moŜliwość aktywacji nowych numerów w okresie od zawarcia Umowy tj. od 02 
stycznia 2010 roku do dnia 30 czerwca 2011 r. 
 
Pytanie nr 11: WZÓR UMOWY– PO – II – 370/ZZP – 3/31/09 § 6. pkt.9. 
Zamawiający wymaga, aby: …”Zapłata za wykonane usługi następować będzie po 
zakończeniu kaŜdego miesiąca kalendarzowego na podstawie faktur wystawianych za 
dany miesiąc, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturach, w terminie 21 
dni, licząc od daty wystawienia faktur. Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia faktur, 
na co najmniej 14 dni przed określonym terminem płatności, w razie niezachowania tego 
terminu, termin płatności wskazany na fakturach VAT zostanie automatycznie 
przedłuŜony o czas opóźnienia. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia 
faktury i od tej daty powinien być liczony termin płatności faktury. Czy zamawiający 
dopuszcza zmianę na „… w terminie 21 dni licząc od daty wystawienia faktury”? Ponadto 
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wykonawca nie ma wpływu na termin dostarczenia faktury – czy zamawiający dopuszcza 
moŜliwość wykreślenia zdania:  
„Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia faktur, na co najmniej 14 dni przed 
określonym terminem płatności, w razie niezachowania tego terminu, termin płatności 
wskazany na fakturach VAT zostanie automatycznie przedłuŜony o czas opóźnienia.”? 
 
Odpowiedź nr 11 
Nie, zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu we wzorze umowy w § 6. pkt.9 na  
„… w terminie 21 dni licząc od daty wystawienia faktury” 
Nie, zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zdania: „Wykonawca zobowiązuje się do 
doręczenia faktur, na co najmniej 14 dni przed określonym terminem płatności, w razie 
niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturach VAT zostanie 
automatycznie przedłuŜony o czas opóźnienia.” 
 
Pytanie nr 12: WZÓR UMOWY – PO – II – 370/ZZP – 3/31/09 § 6. pkt.13. 
Zamawiający wymaga, aby: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający 
polecił swojemu bankowi przelać na wskazane konto, kwotę wynikającą z prawidłowo 
wystawionej faktury”. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu, aby dniem zapłaty 
był dzień uznania rachunku Wykonawcy? Zgodnie z przyjętą normą, spełnienie 
świadczenia pienięŜnego w obrocie bezgotówkowym następuje w dniu uznania rachunku 
bankowego wierzyciela. 
 
Odpowiedź nr 12 
Zamawiający zmodyfikował zapis. 
 
Zmiana zapisu w zał. nr 4 SIWZ – Wzór Umowy, § 6. pkt.13 
Było: „(…)13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu 
bankowi przelać na wskazane konto, kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej 
faktury.(…)” 
Poprawiono na: „(…)13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, obciąŜenia rachunku 
Zamawiającego (…)”. 
 
Pytanie nr 13: WZÓR UMOWY – PO – II – 370/ZZP – 3/31/09 § 7. pkt.7. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z naleŜnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość potracenia kar po 
wystawieniu faktury korygującej? 
 
Odpowiedź nr 13: 
Zamawiający zmienił zapis w zał. nr 4 SIWZ – Wzór Umowy, § 7. pkt.7. 
 
Było: „(…) 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z naleŜnego 
Wykonawcy wynagrodzenia.(…)” 
Poprawiono na: „(…) 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z 
naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia. Kary umowne będą płacone na podstawie 
wystawionej przez Zamawiającego noty obciąŜeniowej.(…)”. 
 
 
                                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
                                                                            Zenon Kozłowski 
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