Wrocław dnia, 23.12.2014 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 12:
Ogłoszenie o zamówieniu sekcja II pkt II.1.4), SIWZ pkt IV ppkt 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby
regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia?
Odpowiedź nr 12:
Nie – Zamawiający pozostawia 30-dniowy termin płatności bez zmian.
Pytanie nr 13:
SIWZ pkt IV ppkt 3 - Czy Zamawiający dopuszcza naliczanie opłat abonamentowych „z góry”, czyli na
początku miesiąca (cyklu rozliczeniowego)? Ten wymóg wynika wprost z prawa telekomunikacyjnego.
Odpowiedź nr 13:
Tak – Zamawiający dopuszcza naliczanie opłat abonamentowych „z góry”.
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Pytanie nr 14:
Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) pkt 1, Ogólne Warunki Umowy pkt 2a. Czy Zamawiający może
zawęzić np. do 3 miesięcy harmonogram kiedy planuje aktywacje usług telefonicznych? W aktualnej
postaci kalkulacja oferty jest mocno utrudniona ponieważ Wykonawca może przewidzieć
gwarantowanego przychodu z dokładnością zaledwie do 6 miesięcy a ostatnie aktywacje mogą trwać od 3
do 9 miesięcy.
Odpowiedź nr 14:
Zamawiający nie może zawęzić przedmiotowego Harmonogramu do okresu zaledwie 3 miesięcy
z przyczyn obiektywnych. Zamawiający oczekuje aktywacji numerów telefonicznych równolegle
do liczby zatrudnianych u niego osób. Wykonawca nie może oczekiwać od Zamawiającego
„przedwczesnej” aktywacji usług w tak krótkim okresie czasu.

Pytanie nr 15:
OPZ pkt 2 ppkt 1), Ogólne Warunki Umowy pkt 2b - Czy Zamawiający może potwierdzić, że w ramach
nielimitowanych połączeń krajowych nie będą wchodziły na numery serwisów rozrywkowych,
informacyjnych i inne numery specjalne?
Odpowiedź nr 15:
Tak – Zamawiający potwierdza , 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 16:
OPZ pkt 2 ppkt 2) Ogólne Warunki Umowy pkt 2b - Czy Zamawiający może potwierdzić, że w ramach
nielimitowanych wiadomości SMS/MMS nie będą wchodziły SMS/MMS międzynarodowe ani w roamingu
oraz o SMS/MMS na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne?
Odpowiedź nr 16:
Jak w pytaniu nr 15

Pytanie nr 17:
OPZ pkt 2 ppkt 3), Ogólne Warunki Umowy pkt 2b - Zamawiający w ramach abonamentu wymaga 2,5 GB
pakietu danych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zastrzeżenia, że dostęp do Internetu w ramach
roamingu międzynarodowego nie jest rozliczany w ramach pakietu, ale zgodnie z warunkami cenowymi
określonymi w aktualnie obowiązującym cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych dla taryf dot.
mobilnego internetu, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej
modemu/routera/notebooka/tabletu oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej.
Odpowiedź nr 17:
Zamawiający wskazał jedynie podstawowy zakres (wymagania) dotyczące pakietu danych. Zamawiający
nie wskazywał wymagania funkcjonowania pakietu w ramach roamingu, ponieważ jest to u operatorów
telekomunikacyjnych dodatkowa usługa i jest ona rozliczana odrębnie. Nie ma wobec tego potrzeby
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odrębnego wskazywania, że pakiet nie dotyczy roamingu, podobnie jak wskazywanie zależności pomiędzy
dostępności technologii transmisji danych od specyfikacji urządzenia (lub zasięgu sieci)
Pytanie nr 18:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umów (jednostkowych) o świadczenie usług
telekomunikacyjnych dla poszczególnych kart SIM, z zastrzeżeniem że warunki tych umów będzie
określać umowa (główna) w sprawie zamówienia? Operator /Wykonawca zgodnie z art. 56 ustawy
prawo telekomunikacyjne obowiązany jest zawierać z Abonentem/ Zamawiającym umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych, zawierające co najmniej postanowienia określone w tym przepisie.
Odpowiedź nr 18:
Tak – Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, przy czym umowa zasadnicza musi być
zgodna z wymaganiami SIWZ, a umowy jednostkowe na aktywacje kart SIM będą miały charakter
wykonawczy w stosunku do umowy zasadniczej.

Pytanie nr 19:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy w sprawie zamówienia załącznika w postaci
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wykonawcy , który będzie miał zastosowanie do
świadczenia usług przez wykonawcę , w zakresie niesprzecznym z umową ? Obowiązek doręczenia
takiego regulaminu abonentowi/zamawiającemu przez wykonawcę / operatora wynika z przepisów
ustawy prawo telekomunikacyjne.
Odpowiedź nr 19:
Tak – Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 20:
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? Uzasadnione jest to tym, iż w przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z usług, dla których opłaty nie zostały określone w ofercie, Wykonawca musi mieć
podstawę do rozliczenia takich usług.
Odpowiedź nr 20:
Tak Zamawiający wyraża zgodę na taryfikowanie usług niewskazanych w treści SIWZ zgodnie
z odpowiednim cennikiem Wykonawcy, przy czym Zamawiający oczekuje, aby wszystkie usługi nieobjęte
abonamentem były nieaktywne. Aktywacja jakichkolwiek usług poza abonamentem może być dokonana
wyłącznie przez Zamawiającego (Aktywacja/dezaktywacja usług będzie nieodpłatna)

Pytanie nr 21:
OPZ pkt 3 Specyfikacja aparatu typ 1 – prosimy o skorygowanie Standard GSM z 650 na 850.
Odpowiedź nr 21:
Zamawiający uwzględnia uwagi Wykonawcy i dokona korekty SIWZ w powyższym zakresie.
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Pytanie nr 26:
OPZ pkt 3 Specyfikacja aparatu typ 2 – Czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz wykonany w innej
porównywalnej technologii niż Super AMOLED np. True HD-IPS ? Zwracamy uwagę że technologia Super
AMOLED jest używana tylko przez 1 producenta. Pozostawienie tego wymogu oznacza zawężenie oferty
tylko do niego producenta i może naruszać art. 29 ust 2 i 3 PZP.
Odpowiedź nr 26:
Zamawiający uwzględnia uwagi Wykonawcy i dokona korekty SIWZ w powyższym zakresie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 zmianę do treści
punktu 3 w specyfikacji aparatu typu 1 (Standard GSM) – Skreśla się zapis o treści: „650”, w miejsce
skreślonego zapisu wprowadza się zapis o treści: „850”.
2) W załączniku nr 2 do SIWZ pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – wprowadza się zmianę do treści
punktu 3 w specyfikacji aparatu typu 2 (Wyświetlacz) – dodaje się zapis o treści: „(..) lub o
analogicznej wielkości w technologii True HD-IPS(…)”

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji w treści składanych ofert.

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