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BZP  18/2/2012       Bydgoszcz, 12.04.2012 r. 
 
              
                                                                    
       Do wszystkich zainteresowanych 
 
 
 
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie 
telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych oraz internetu bezprzewodowego z dostawą 
modemów GSM – sprawa BZP 18/2012. 

 
 Zamawiający informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
dwóch z uczestników  w/w postępowania w dniu 11.04.2012r. zadało Zamawiającemu 
następujące pytania: 
 
Pytanie 1 „…Część II Przedmiot zamówienia. Czy zamawiający dopuszcza jeden wspólny 
pakiet kwotowy na konto dla wszystkich numerów ? 
Czy konieczna jest tak określona („Abonament musi być jednocześnie pakietem 
wartościowym do wykorzystania na wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę, które 
będą rozliczane w pierwszej kolejności z przyznanego pakietu wartościowego – 
abonamentu, odpowiednio go uszczuplając.”) przez zamawiającego wymienialność ? Czy 
zamawiający z niej zrezygnuje ?...”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie  2 „…Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich urządzeń 
(telefonów, modemów) w ciągu 7 dni przed uruchomieniem poszczególnej karty SIM.” 
Prośba do Zamawiającego o doprecyzowanie, że dotyczy reakcji w dni robocze…”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w siwz. Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia wszystkich urządzeń (telefonów, modemów) w ciągu 7 dni przed 
uruchomieniem poszczególnej karty SIM wliczając dni wolne. 
 
 
Pytanie 3 „…jednosekundowej taryfikacji połączeń głosowych (…). Prośba do 
Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu, iż chodzi o połączenie głosowe krajowe na 
terenie kraju;  
Czy zamawiający wyraża zgodę aby połączenia międzynarodowe oraz roamingowe 
taryfikowane były zgodnie z cennikiem operatora ?...”. 
Odpowiedź: Zgodnie z siwz chodzi o połączenia na terenie Polski. Zamawiający 
wyraża zgodę aby połączenia międzynarodowe oraz roamingowe taryfikowane były 
zgodne z cennikiem operatora. 



 

 
Pytanie  4 „…zagwarantowania przechodzenia niewykorzystanych (…). Czy zamawiający 
dopuszcza wariant przechodzenia niewykorzystanych pakietów z bieżącego cyklu 
rozliczeniowego tylko na kolejny cykl rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że będzie on 
wykorzystywany w pierwszej kolejności w cyklu rozliczeniowym następującym po cyklu 
rozliczeniowym w którym nabyto do niego prawo ?...”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie  5 „…zapewnienie bezpłatnych połączeń pomiędzy użytkownikami … (sieć 
grupowa) (…). Czy zamawiający dopuszcza limit 2000 minut na każdą aktywną kartę 
SIM?...”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie  6 „…gwarancja (…). Uprzejmie informujemy, że to nie wykonawca udziela 
gwarancji a producent urządzeń. Wykonawca jedynie przekazuje dokumenty gwarancyjne 
producenta. Czy zamawiający dopuszcza gwarancję producenta i to aby proces przebiegał 
na zasadach producenta i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej?...”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie  7 „… Formularz oferty. Wszelkie opłaty związane z wykonaniem wszelkich usług 
będą rozliczane (…). Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie co w sytuacji jak 
zamawiający przekroczy wskazane pakiety / wartości ? Jak usługi będą rozliczane ?...”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Po wykorzystaniu pakietów 
wliczonych w abonamenty, stawka powinna być zgodna z ofertą. 
 
Pytanie  8 „…UMOWA. Par. 7 ust 1 pkt 1.2 Chcemy nadmienić, że istotą umowy zawartej 
na czas oznaczony jest jej obowiązywanie do upływu terminu na jaki została zawarta; 
możliwość wypowiedzenia takiej umowy kłóci się z naturą tego stosunku 
zobowiązaniowego; Poza tym wykonawca składając ofertę, oferując sprzęt, kalkuluje 
ofertę w oparciu o m.in. informacje jak długo będzie trwał kontrakt. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie  9 „…Czy w sytuacji rozwiązania UOŚUT / rezygnacji z aktywacji zamawiający 
będzie miał obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej w związku z 
przyznaną ulgą na zakup sprzętu pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od 
dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia jej 
rozwiązania?…”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie 10 „…Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie dla poszczególnych kart SIM 
umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na formularzach wykonawcy, z 
zastrzeżeniem że w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami tych umów a 
postanowieniami Umowy w ramach udzielonego zamówienia publicznego rozstrzygające 
będą postanowienia Umowy w ramach udzielonego zamówienia publicznego ? Obowiązek 
zawarcia umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie pisemnej wynika z 
przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, która określa także minimalne wymogi co do 
treści takich umów…”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie 11 „…1. Str 7 SIWZ, Dotyczy modemów USB 



 

Prosimy o możliwość zaproponowania jednego modelu modemu do transmisji danych…”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie jednego modelu 
modemu.  
 
 Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.  
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