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Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez  

    okres 12-tu miesięcy- cz. III 
 

W związku z pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego na świadczenie 
usług telekomunikacyjnych przez okres 12 m-cy (postępowanie PO-
II.2691.249.20; EŁ.242.15.1.20) Urząd Morski w Szczecinie udziela 
następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
 
Dotyczy zapytania ofertowego cz. III – Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci 
telefonii komórkowej na rzecz Urzędu Morskiego w Szczecinie przez okres 12 
miesięcy od 01/02/2021 do 31/01/2022. 
 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie dotyczące ilości kart SIM w zakresie Pakietowej 
transmisji danych – bezprzewodowy internet. 
- W Opisie przedmiotu zamówienia, Rozdział III pkt 2, ppkt c) Zamawiający określił 
ilość kart SIM w taryfie 50 GB na 3 szt. 
- W Formularzu ofertowym – abonament I , Zamawiający określił ilość kart SIM w tej 
taryfie na 3 szt. 
- We wzorze Umowy, paragraf 2, pkt 2, ppkt b) dla abonamentu I  wymienione są 2 
numery 
 
Prosimy o wyjaśnienie, która ilość kart SIM jest właściwa. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający wyjaśnia, że właściwa ilość kart SIM w zakresie Pakietowej transmisji 
danych – bezprzewodowy Internet wskazana jest: w Opisie przedmiotu zamówienia, 
Rozdział III pkt 2, ppkt c) oraz w formularzu ofertowym i wynosi: abonament G - 40 
szt. oraz abonament  I - 3 szt. 
 
W związku z powyższym Zamawiający zmienił zapisy we wzorze Umowy (załącznik 
3c): 
 
 Było: 
§ 2 pkt 2, ppkt b) 

b) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych  – bezprzewodowy Internet: 



                          13 listopada 
2020  

   2 

- abonament G  - dla  minimum 5 GB wysłanych i odebranych miesięcznie 
danych w kraju - 41 numerów, 
- abonament H  - dla  minimum 10 GB wysłanych i odebranych miesięcznie 
danych w kraju - 6 numerów, 
- abonament I  - dla  minimum 50 GB wysłanych i odebranych miesięcznie 
danych w kraju - 2 numerów, 
- abonament J  - dla  minimum 10 GB wysłanych i odebranych miesięcznie 
danych w kraju i w krajach Unii Europejskiej - 2 numery; 

 
Zmieniono na: 
 § 2 pkt 2, ppkt b) 

b) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych  – bezprzewodowy Internet: 
- abonament G  - dla  minimum 5 GB wysłanych i odebranych miesięcznie 
danych w kraju - 40 numerów, 
- abonament H  - dla  minimum 10 GB wysłanych i odebranych miesięcznie 
danych w kraju - 6 numerów, 
- abonament I  - dla  minimum 50 GB wysłanych i odebranych miesięcznie 
danych w kraju - 3 numery, 
- abonament J  - dla  minimum 10 GB wysłanych i odebranych miesięcznie 
danych w kraju i w krajach Unii Europejskiej - 2 numery; 

 
Było: 
§ 6 pkt 2, ppkt b) 
b) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych  (51 numerów) – bezprzewodowy 
Internet: 

Abonament G (dla 41 szt. numerów) – …………. zł brutto miesięcznie za  
każdy numer (słownie: ……………………), 
Abonament H (dla 6 szt. numerów) – ……….. zł brutto miesięcznie za  każdy 
numer (słownie: ……………………), 
Abonament I (dla 2 szt. numerów) – ……… zł brutto miesięcznie za  każdy 
numer (słownie: ………………….), 
Abonament J (dla 2 szt. numerów) – ……… zł brutto miesięcznie za  każdy 
numer (słownie: ………………….), 

Zmieniono na: 
§ 6 pkt 2, ppkt b) 
b) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych  (51 numerów) – bezprzewodowy 
Internet: 

Abonament G (dla 40 szt. numerów) – …………. zł brutto miesięcznie za  
każdy numer (słownie: ……………………), 
Abonament H (dla 6 szt. numerów) – ……….. zł brutto miesięcznie za  każdy 
numer (słownie: ……………………), 
Abonament I (dla 3 szt. numery) – ……… zł brutto miesięcznie za  każdy 
numer (słownie: ………………….), 
Abonament J (dla 2 szt. numerów) – ……… zł brutto miesięcznie za  każdy 
numer (słownie: ………………….), 

 
Pytanie 2: 
Dotyczy Załącznik nr 1c- OPZ pkt I ppkt 3. 
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Ponieważ usługa Statyczny adres IP oraz APN są oddzielnymi usługami wnosimy o 
potwierdzenie, czy na kartach sim Zamawiający wymaga uruchomienia stałego 
adresu IP. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że wymaga stałego adresu IP na wybranych kartach SIM w 
ramach standardowego APN Internet. 

 
Pytanie 3: 
Dotyczy Załącznika nr 3 - Formularz oferty. 
W związku z wymogiem sprzedaży telefonów oraz akcesoriów do telefonów w cenie 
nie wyższej niż 1,00 zł netto, wnosimy o modyfikację formularza w sposób 
umożliwiający wprowadzenie tych opłat lub potwierdzenie, iż kwota w pkt. 1 

formularza powiększone powinny być o  170,00 zł netto (88 telefonów po 1,00 zł oraz 
82 akcesoriów po 1,00 zł.)? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmian formularza ofertowego. Zamawiający wymaga, aby cena 
za sprzęt, tj. telefony komórkowe oraz akcesoria do nich wynosiła 1 zł netto za każdą sztukę. 
Wartość ta jest stała dla wszystkich potencjalnych  Wykonawców i nie podlega ocenie oferty, 
a tym samym nie ma potrzeby ujmowania tego w Formularzu Ofertowym.  
Wykonawca powinien wystawić osobną fakturę za dostarczony sprzęt. 
 
Pytanie 4: 
Dotyczy Załącznik nr 1c- OPZ pkt V ppkt 3. 
W związku z wymogiem zapewnienia zasięgu we wskazanych przez Zamawiającego 
miejscach wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.11.2022 r. 
Pozwoli to wykonać potrzebne pomiary i poprawnie przygotować ofertę ujmując w 
niej koszty ewentualnych kosztów poprawy zasięgu. 
 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 

 
Pytanie 5: 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy 
prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy 
będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh. 
 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego 
działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy poświęcona 
Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh. 
 
Pytanie 6: 
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy możliwym jest uzupełnienie postanowień 
Umowy o zapis, zgodnie z którym: 
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„Łączna suma kar umownych naliczonych na podstawie § 7 ust. 3, ust.4, ust.5 
umowy nie przekroczy 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 
Umowie”?  
Wykonawca zwraca się o określenie maksymalnej wysokości kar umownych, bowiem 
wskazanie wysokości kar umownych daje możliwość oceny ryzyka związanego z 
realizacją umowy, zważywszy, że kary umowne służą zabezpieczeniu terminowego i 
należytego wykonania prac. Podkreślenia wymaga, że kary umowne jednak nie 
powinny być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla wykonawcy, z tego 
względu ograniczenie wysokości kar umownych wydaje się zasadne. 
 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 7: 
W związku z treścią  § 7 ust. 6 umowy – Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni 
od daty doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne naliczeni kar umownych 
poprzedzone zostanie postępowaniem, które potwierdzi jego odpowiedzialność. 
Wskazać należy, że utrzymanie postanowień umownych umożliwiających potrącenie 
kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje możliwości weryfikacji zasadności i 
poprawności naliczenia tych kar. Naliczenie kar umownych przewidzianych w 
umowie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania 
mającego na celu ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych. W 
związku z powyższym, wnosimy o potwierdzenie, że nałożenie kar umownych i 
potrącenie będzie poprzedzone stosownym postępowaniem na zasadach i 
warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 
24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U.  poz. 284). 
 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że naliczenie i potrącenie kar umownych będzie poprzedzone 
stosownym postępowaniem. 

 
Pytanie 8: 
Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na 
uzupełnienie zapisu § 7 ust.7 Umowy – Niezależnie od naliczonych kar umownych 

stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, poprzez wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz  
z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Powyższe wynika z 
faktu, że wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania umożliwia oszacowanie 
ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy. 
 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w powyższym zakresie. 
 
 
Pytanie 9: 
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Paragraf 6 Pkt 15 
Zwracamy uwagę, że zgodnie z art.454 par 1 Kodeksu Cywilnego uznanie zapłaty 
należności następuje z chwilą postawienia środków pieniężnych do dyspozycji 
wierzyciela – czyt. Wykonawcy – co w przypadku płatności bezgotówkowej oznacza 
wpłynięcie środków na konto Wykonawcy. Zapis ten w bieżącej formie stoi  
w sprzeczności z tym artykułem - wnosimy o modyfikację poprzez określenie iż za 
dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 
Kodeks Cywilny pozwala na inne formy uregulowań pomiędzy stronami, jednak może 
mieć to miejsce w przypadku uzgodnienia stanowisk pomiędzy stronami umowy. 
Wykonawca nie wyraża zgody na określenie daty płatności jako daty obciążenia 
rachunku Zamawiającego lub wydania dyspozycji do wykonania przelewu. W 
przypadku pozostawienia zapisu w obecnym brzmieniu nie będzie można mówić o 
uzgodnieniu stanowisk pomiędzy stronami, gdyż jedna strona (Zamawiający) narzuci 
Wykonawcy sposób spełnienia świadczenia. 
Informujemy iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza 
pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy 
o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do 
reklamacji powinno być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą. 
 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 10: 
W nawiązaniu do załączniku 1c II punkt 4d czy zamiast modelu Maxcom Classic 
MM330 3G black możemy dostarczysz NOKIE 230 lub jakiś inny model z cennika w 
załączniku który spełnia Państwa oczekiwania? Maxcom Classic MM330 3G black 
nie jest już dostępny w ofercie Wykonawcy. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian modeli telefonów na inne, niż są wymienione 
w OPZ, cz. II pkt 4. 
Z rozpoznania rynku wynika, że modele telefonów wymagane przez Zamawiającego są 
dostępne. 
Jedynie w przypadku nowych aktywacji w czasie trwania umowy, w przypadku braku danego 
modelu telefonu na rynku, jest możliwość dostarczenia innego modelu telefonu o 
parametrach nie gorszych od wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 
 
Pytanie 11: 
W nawiązaniu do załączniku 1c II punkt 6 chciałem zwrócić uwagę że z perspektywy 
wykonawcy jesteśmy zobligowani to uwzględnienia z góry w cenie całkowitej oferty 
wszystkich wskazanych w tym punkcie modeli telefonów bez względu czy 
Zamawiający ostatecznie je zamówi czy nie. Pytanie czy Zamawiający nie może 
jednak sprecyzować konkretnej ilości aparatów w ramach kontraktu? Nowe 
aktywacje w postaci kart SIM oczywiście nie są problem ale telefony już tak gdyż nie 
zdąża się spłacić w ramach pozostałego kontraktu 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że sprecyzował swoje potrzeby dot. nowych aktywacji. Zgodnie z 
zapisami w OPZ ROZDZIAŁ II punkt 6 chce mieć możliwość aktywowania nowych numerów 
wraz z zakupem aparatów telefonicznych w ilościach tam wskazanych, w dowolnym 
momencie, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 
Oferta Wykonawcy powinna uwzględniać powyższe (zakładać, że Zamawiający może 
zamówić każdy z tych aparatów telefonicznych w ramach nowych aktywacji nawet w grudniu  
2021 r.).  

 
Pytanie 12: 
W nawiązaniu do załącznika 1c III punkt 5a czy zamiast modelu HUAWEI E3372-
320h LTE możemy dostarczyć model HUAWEI Mobile WiFi 3s? HUAWEI E3372-
320h LTE nie jest już dostępny w ofercie Wykonawcy. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian modelu modemu niż wymieniony w OPZ cz. 
III pkt 5a. 
 Z rozpoznania rynku wynika, że modem wymagany przez Zamawiającego jest dostępny. 
Jedynie w przypadku nowych aktywacji w czasie trwania umowy, w przypadku braku danego 
modelu modemu na rynku, jest możliwość dostarczenia innego modemu o parametrach nie 
gorszych od wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 
 
 
 

Wojciech Zdanowicz 
 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
                   

       /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
 
 


