Wrocław dnia, 17.12.2014 r.

DO:
WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Dotyczy:

postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ZAPYTAŃ I ZMIANIE SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - Zamawiający: Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska
Sportowe 2017 Sp. z o.o – zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
pn. „Zakup usług telekomunikacyjnych oraz aparatów telefonicznych komórkowych” (nr ref.: ZP/PN/04/2014)
1. Do Zamawiającego zostały wniesione kolejne zapytania dot. treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść
wniesionych zapytań oraz odpowiedzi Zamawiającego – zgodnie numeracją porządkową nadawaną
przez Zamawiającego (wg kolejności ich wniesienia w prowadzonym postępowaniu):
Pytanie nr 2:
Dot. Załącznik nr 1.
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby usługi nie wymienione w treści SIWZ i oferty Wykonawcy były
taryfikowane zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych
przedstawionym przez Wykonawcę oraz dołączonym do umowy? Uzasadnione jest to tym, iż w przypadku
skorzystania przez Zamawiającego z usług, których opłaty nie zostały określone w ofercie Wykonawcy lub
nie określonych w SIWZ Wykonawca będzie miał podstawę do ich rozliczenia/naliczenia właściwych opłat
za usługi telekomunikacyjne zgodnie z cennikiem?
Odpowiedź nr 2:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę , aby inne usługi niewskazane expressis verbis w SIWZ były taryfikowane
zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający oczekuje, że wszystkie usługi niewskazane w SIWZ będą nieaktywne przed
rozpoczęciem świadczenia usług (z uwzględnieniem obiektywnych możliwości technicznych Wykonawcy).
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy przedłożenia listy tego typu
usług wraz z ich cennikiem. Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie miał prawo dokonywać
aktywacji/deaktywacji usług nieobjętych SIWZ, tak aby umożliwić/uniemożliwić korzystanie z nich na
wybranych przez Zamawiającego numerach telefonów. Ewentualny koszt aktywacji/deaktywacji tych
usług nie będzie ponoszony przez Zamawiającego.
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Pytanie nr 3:
Dot. Załącznik nr 2, pkt 2.1) i 2)
Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie SIWZ poprzez określenie,
że zapis mówiący o bezpłatnych połączeniach w kraju nie dotyczy połączeń na numery skrócone,
specjalne, jak również na numery o podwyższonej opłacie tzw. numery „premium rate, numery płatnych
infolinii oraz SMS i MMS Premium i SMS na stacjonarne.
W uzasadnieniu informuję, że taryfikacja połączeń na te numery jest bardzo zróżnicowana. Na infolinie
płatne taryfikacja może być realizowane w postaci jednej opłaty za cały czas połączenia lub za każdą
minutę lub za 3 minuty albo jeszcze w inny sposób zależny od pozycjonowania danej infolinii w Planie
Numeracji Krajowej stosowanej w Polsce. Podobne zróżnicowanie taryfikacji połączeń dotyczy numerów
premium oraz SMS i MMS premium.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie SIWZ poprzez określenie, że zapis mówiący o bezpłatnych
połączeniach w kraju nie dotyczy połączeń na numery skrócone, specjalne, jak również na numery
o podwyższonej opłacie tzw. numery premium rate, numery płatnych infolinii oraz SMS i MMS Premium
i SMS na stacjonarne. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy nieodpłatnej aktywacji/deaktywacji
wskazanych przez niego tego typu usług nieobjętych SIWZ.(…)”.

Pytanie nr 4:
Wnosimy o potwierdzenie, że załącznik nr 5 dot. pełnomocnictwa jest tylko przykładowym wzorem do
wykorzystania? Wykonawca wyjaśnia, że ze względu na strukturę organizacyjną, w postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego posługuje się pełnomocnictwami rodzajowymi a nie szczegółowymi
do danego postępowania
Odpowiedź nr 4:
Tak. Zamawiający potwierdza, że załącznik nr 5 (wzór pełnomocnictwa) ma jedynie charakter
przykładowy. Wykonawca może przedłożyć pełnomocnictwo (ogólne, szczególne etc.) także na własnym
wzorze.

Pytanie nr 5:
Wykonawca zwraca się zatem z pytaniem, czy w razie wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego
działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować
wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 ksh (a zatem także informacje o wysokości kapitału
zakładowego i kapitału wpłaconego)?
Odpowiedź nr 5:
Tak – Zamawiający potwierdza, że w umowie zostaną wskazane dane wymagane przez
art. 374 § 1 KSH tj.:
1) firmę spółki, jej siedzibę i adres;
2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer
pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.
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Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktur w postaci e-faktur.
Odpowiedź nr 6:
Tak. Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktur w postaci e-faktur.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuszcza formę płatności w postaci usługi Polecenia Zapłaty?
Odpowiedź nr 7:
Nie – Zamawiający nie dopuszcza formy płatności w postaci usługi Polecenie Zapłaty.

Pytanie nr 8:
Wnosimy o wyrażenie zgody na wystawienie oddzielnej faktury za sprzedaż telefonów? Ze względów
podatkowych jest niemożliwe, aby wliczyć ceny sprzedaży telefonów do faktury za usługi.
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie oddzielnej faktury (faktur) tytułem sprzedaży telefonów.

Pytanie nr 9:
Dot. załącznik nr 2 do SIWZ, str. 15, pkt 2, ppkt 3
Prosimy o doprecyzowanie iż transfer danych 2,5GB dotyczy krajowej transmisji danych.
Prosimy też o wykreślenie wymogu zapewnianie przechodzenia niewykorzystanego limitu na kolejny
miesiąc.
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający potwierdza, że oczekiwany transfer danych (co najmniej 2,5 GB) dotyczy krajowej
transmisji danych. Zamawiający, biorąc pod uwagę względy techniczne, zgadza się również na zmianę
(wykreślenie) wymogu zapewnienia przechodzenia niewykorzystanego limitu na kolejny miesiąc.

Pytanie nr 10:
Dot. załącznik nr 2 do SIWZ, str. 15, pkt 3
W związku z tym iż zakupu kart sim z terminalami będzie w przeciągu trzech lat prosimy o zgodę aby
terminale dla Zamawiającego mogły być oferowane zgodnie z bieżącymi stanami magazynowymi
wykonawcy. Informujemy, iż operatorzy np. w 2016 roku mogą nie mieć już w swojej ofercie
zaproponowanych terminali w dniu składania ofert, a po drugie pozwoli to Zamawiającemu otrzymywać
nowe modele telefonów dostosowane do trendów rynkowych. Wykonawca zapewnia, że terminale te
będą porównywalne i nie gorsze niż te złożone w ofercie przetargowej.
Odpowiedź nr 10:
Zamawiający nie oczekuje zakupu kart SIM „ z terminalami”, lecz zakupu usług telekomunikacyjnych
(realizowanych poprzez karty SIM) z telefonami. Zamawiający wskazuje natomiast, że podane w Opisie
Przedmiotu Zamówienia parametry techniczne telefonów są jedynie wymaganiami minimalnymi,
dlatego też dostarczenie przez Wykonawcę w kolejnych latach realizacji usługi nowych aparatów
telefonicznych, posiadających lepsze (wyższe) parametry techniczne będzie zgodne z oczekiwaniami
Zamawiającego ujawnionymi w SIWZ.
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Pytanie nr 11:
Prosimy o potwierdzenie, że po wyborze oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca ma przedstawić
standardowy wzór umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych.
Odpowiedź nr 11:
Zamawiający informuje, że po wyborze najkorzystniejszej oferty i upływie okresu na wnoszenie
ewentualnych środków ochrony prawnej zwróci się do Wykonawcy o podpisanie umowy na realizację
przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na wzorze przedłożonym przez
Wykonawcę, przy czym przedłożony wzór nie może być sprzeczny z SIWZ i musi zawierać co najmniej
istotne warunki umowy wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca będzie obowiązany w taki
sposób dostosować wzór umowy na świadczenie usług dla klientów biznesowych, aby był on zgodny z
wymaganiami wskazanymi w załączniku nr 6 do SIWZ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

2. Zamawiający postanowił dokonać n/w zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) W załączniku nr 2 do SIWZ pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – wprowadza się dodatkowy
zapis do treści punktu 2 ppkt. 1) – o brzmieniu:
„(…)

W ramach abonamentu Wykonawca nie będzie obowiązany do realizacji bezpłatnych
połączeń w kraju na numery skrócone, specjalne, jak również na numery o podwyższonej
opłacie tzw. numery premium rate, numery płatnych infolinii oraz SMS i MMS Premium i
SMS na stacjonarne. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy nieodpłatnej
aktywacji/deaktywacji wskazanych przez niego tego typu usług nieobjętych SIWZ.(…)”

2) W załączniku nr 2 do SIWZ pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – w punkcie 2 ppkt. 3) - skreśla
się dotychczasowy zapis o brzmieniu
„(…)Niewykorzystany limit transferu powinien być możliwy do wykorzystania co najmniej
w kolejnym okresie rozliczeniowym.(…)”

3) W załączniku nr 2 do SIWZ pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – wprowadza się nowy punkt
o numerze porządkowym 5 – o brzmieniu:
„(…) 5. Zamawiający akceptuje, że inne usługi niewskazane expressis verbis w SIWZ były
taryfikowane zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający oczekuje, że
wszystkie usługi niewskazane w SIWZ będą nieaktywne przed rozpoczęciem świadczenia
usług (z uwzględnieniem obiektywnych możliwości technicznych Wykonawcy). Przed
podpisaniem umowy Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy przedłożenia listy tego
typu usług wraz z ich cennikiem. Zamawiający
w trakcie trwania umowy będzie miał
prawo dokonywać aktywacji/deaktywacji usług nieobjętych SIWZ, tak aby
umożliwić/uniemożliwić korzystanie z nich na wybranych przez Zamawiającego numerach
telefonów. Ewentualny koszt aktywacji/deaktywacji tych usług nie będzie ponoszony przez
Zamawiającego.
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4) W załączniku nr 2 do SIWZ pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – wprowadza się nowy punkt o
numerze porządkowym 6 – o brzmieniu:
„(…) 6. Zamawiający oczekuje, aby wszystkie numery telefonów w ramach grupy abonentów
Zamawiającego zawierały identyczne co najmniej pierwsze sześć cyfr numeru telefonu,
natomiast pozostałe 3 cyfry numeru telefonu będą nadawane wg kolejności porządkowej
uruchamianych aktywacji (…).

5)

W załączniku nr 6 do SIWZ pn. „Ogólne Warunki Umowy ” – w punkcie 2 ppkt. b) - skreśla się
dotychczasowy zapis o brzmieniu
„(…) Niewykorzystany limit transferu powinien być możliwy do wykorzystania co najmniej
w kolejnym okresie rozliczeniowym.”

6) W załączniku nr 6 do SIWZ pn. „Ogólne Warunki Umowy” – wprowadza się dodatkowy, nowy
zapis do treści punktu 2 ppkt. b) – o brzmieniu:
„(…) ● W ramach abonamentu Wykonawca nie będzie obowiązany do realizacji bezpłatnych

połączeń w kraju na numery skrócone, specjalne, jak również na numery o podwyższonej
opłacie tzw. numery premium rate, numery płatnych infolinii oraz SMS i MMS Premium i
SMS na stacjonarne. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy nieodpłatnej
aktywacji/deaktywacji wskazanych przez niego tego typu usług nieobjętych SIWZ.(…)”

7) W załączniku nr 6 do SIWZ pn. „Ogólne Warunki Umowy” – wprowadza się nowy punkt o numerze
porządkowym 3 – o brzmieniu:
„(…) 3. Inne usługi niewskazane expressis verbis w SIWZ będą taryfikowane zgodnie z cennikiem
Wykonawcy. Wszystkie usługi niewskazane w SIWZ będą nieaktywne przed rozpoczęciem
świadczenia usług (z uwzględnieniem obiektywnych możliwości technicznych Wykonawcy).
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy przedłożenia listy
tego typu usług wraz z ich cennikiem. Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie miał
prawo dokonywać
aktywacji/deaktywacji usług nieobjętych SIWZ, tak aby
umożliwić/uniemożliwić korzystanie z nich na wybranych przez Zamawiającego numerach
telefonów. Ewentualny koszt aktywacji/deaktywacji tych usług nie będzie ponoszony przez
Zamawiającego.(…)”
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8) W załączniku nr 6 do SIWZ pn. „Ogólne Warunki Umowy” – wprowadza się nowy punkt o numerze
porządkowym 4 – o brzmieniu:
„(…) 4. Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktur w postaci e-faktur.”

9) W załączniku nr 6 do SIWZ pn. „Ogólne Warunki Umowy” – wprowadza się nowy punkt o numerze
porządkowym 5 – o brzmieniu:
„(…) 5. Wszystkie numery telefonów w ramach grupy abonentów Zamawiającego będą zawierały
identyczne co najmniej pierwsze sześć cyfr numeru telefonu, natomiast pozostałe 3 cyfry
numeru telefonu będą nadawane wg kolejności porządkowej uruchamianych aktywacji (…).

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji w treści składanych ofert.

Dyrektor ds. Finansów i Administracji
PROKURENT
(-)
Małgorzata Mielnik-Jakubiszyn
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