Wrocław dnia, 18.06.2015 r.

DO:
WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 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
1. Na podstawie art. 38 ust. 2 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/12/2015)
- do Zamawiającego zostały wniesione pytanie dot. treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść wniesionych
pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego – zgodnie numeracją porządkową nadawaną przez Zamawiającego
(wg kolejności ich wniesienia w prowadzonym postępowaniu):

Pytanie nr 1:
Dot. SIWZ, IV. Przedmiot Zamówienia, pkt. 4
Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy w związku ze świadczeniem usług
telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności (a nie na zasadach ogólnych – z chwilą realizacji
usługi). Stąd też uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty wpływu
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faktury do siedziby Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku
podatkowego (nie jest bowiem możliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto poważnie
utrudnia prawidłowe wystawienie faktury VAT. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z
zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby
każdorazowo podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na 30 dni od
daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w treści faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co
najmniej 14 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin
płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia ?
Jednocześnie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza otrzymywanie faktur VAT pocztą
elektroniczną na wskazany adres e-mail?
Odpowiedź nr 1:
Zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego obowiązek należytego zadbania o terminowe doręczenie
(dostarczenie) prawidłowo wystawionej faktury VAT, jak również związany z tym monitoring procesu
płatności leży po stronie Wykonawcy. W związku z tym do Wykonawcy należy organizacja procesu płatności,
w tym obowiązek odpowiednio wcześniejszego doręczenia faktury VAT oraz dostosowanie terminów
płatności.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający pozostawia powyższy zapis pkt. 4 bez zmian.

Zamawiający dopuszcza natomiast otrzymywanie faktur VAT pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Pytanie nr 2:
Dot. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2, pkt 2
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisów pkt a i b o informacje że nielimitowane połączenia głosowe
oraz nielimitowane wiadomości sms i mms nie obejmują połączeń oraz wiadomości wykonanych na numery
skrócone, numery specjalne o podwyższonej płatności oraz płatne infolinie, połączeń międzynarodowych oraz
wiadomości wysłanych na numery stacjonarne. Opłaty za ww. połączenia naliczane będą zgodnie z
obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający uznaje wniesiona uwagę za zasadną. Zamawiający dokona w przedmiotowym zakresie zmiany
(uzupełnienia treści SIWZ).
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Pytanie nr 3:
Dot. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2, pkt 2
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu dostarczenia i aktywacji kart SIM do 72 godzin od momentu
podpisania umowy. Wyjaśniamy, że Wykonawca prosi o wydłużenie ww. czasu ze względu na
przeprowadzenie niezbędnych czynności wewnętrznych przez Wykonawcę.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie czasu dostarczenia i aktywacji kart SIM do 72 godzin
od momentu podpisania umowy. Zamawiający przed wprowadzeniem omawianego wymogu dokonał
rozeznania rynku, wobec czego uznaje, iż oczekiwany okres na dostarczenie i aktywację kart sim tj. 48 godzin
jest bez problemu technicznie wykonalny dla każdego operatora telekomunikacyjnego na terenie Polski.

Pytanie nr 4:
Załącznik numer 2 punkt 2 ppkt 1) i 2) i 3)
Prosimy o potwierdzenie, że połączenia no limit dot. połączeń wykonywanych na terenie kraju RP.
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający potwierdza, że połączenia no limit dot. połączeń wykonywanych na terenie kraju RP.

Pytanie nr 5:
Dot. Formularz Ofertowy tabela poz. 1
Czy w tej pozycji Wykonawca ma podać wysokość abonamentu miesięcznego za 1 kartę sim, czy łącznie za
wszystkie karty sim miesięcznie?
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający oczekuje podania w tabeli wysokość abonamentu miesięcznego za 1 kartę sim.

Pytanie nr 6:
Dot. Załącznik nr 2 vs Załącznik nr 6
Wnosimy o wyjaśnienie jakiej ilości sim dotyczy to postępowanie? W załączniku nr 2 widnieje ilość 14
aktywacji, natomiast w załączniku nr 6 widnieje ilość 9 szt. – która z wielkości jest poprawna?
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający wyjaśnia, że podana w załączniku nr 2 do SIWZ ilość 14 aktywacji jest prawidłowa. Zamawiający
dokona w przedmiotowym zakresie korekty (dostosowania) treści SIWZ w załączniku nr 6 do SIWZ.
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Pytanie nr 7:
Dot. Załącznik nr 2 pkt 2.3) oraz Załącznik nr 6 pkt 2.b)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie większego pakietu danych miesięcznie dla pojedynczej karty sim (np.
8GB) w zamian za odstąpienie od wymogu przenoszenia niewykorzystanego pakietu danych na kolejny
miesiąc?
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający nie odstępuje od wymogu przenoszenia niewykorzystanego pakietu danych na kolejny miesiąc.
Zamawiający wskazuje jednocześnie, że Wykonawca zawsze może zaoferować większy pakiet danych dla
karty sim tj. ponad minimalny limit 2,5 GB.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Na podstawie art. 38 ust. 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/12/2015)
– Zamawiający dokonał niżej wskazanych zmian w treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść dokonanych
zmian – zgodnie numeracją porządkową nadawaną przez Zamawiającego (wg kolejności ich dokonania
w prowadzonym postępowaniu):

Zmiana nr 1:
W załączniku nr 2 do SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) – w pkt. 2 dodaje się zapis końcowy o treści:
„(…)Uwaga: nielimitowane połączenia głosowe oraz nielimitowane wiadomości sms i mms nie obejmują
połączeń oraz wiadomości wykonanych na numery skrócone, numery specjalne o podwyższonej płatności
oraz płatne infolinie, połączeń międzynarodowych oraz wiadomości wysłanych na numery stacjonarne.
Opłaty za wyżej wymienione

połączenia naliczane będą zgodnie z obowiązującym cennikiem usług

telekomunikacyjnych.”
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Zmiana nr 2:
W załączniku nr 6 do SIWZ (Ogólne warunki umowy) – w pkt. 2 ppkt. b) – dodaje się zapis końcowy o treści:
„(…)Uwaga: nielimitowane połączenia głosowe oraz nielimitowane wiadomości sms i mms nie obejmują
połączeń oraz wiadomości wykonanych na numery skrócone, numery specjalne o podwyższonej płatności
oraz płatne infolinie, połączeń międzynarodowych oraz wiadomości wysłanych na numery stacjonarne.
Opłaty za wyżej wymienione

połączenia naliczane będą zgodnie z obowiązującym cennikiem usług

telekomunikacyjnych.”

Zmiana nr 3:
W załączniku nr 6 do SIWZ (Ogólne warunki umowy) – w pkt. 2 ppkt. a) wykreśla się zapis o treści: „(…) 9
aktywacji (…)”. W miejsce skreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o treści: „(…) 14 aktywacji (…)”.

Zmiana nr 4:
W załączniku nr 6 do SIWZ (Ogólne warunki umowy) – w pkt. 2 ppkt. a) wykreśla się zapis o treści:
„(…) Zakup aparatów (…)”. W miejsce skreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o treści: „(…) Zakup 14
aparatów (…)”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji wskazanych w niniejszym zawiadomieniu
w treści składanych ofert.

(-)
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