
 
Instytut Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaInstytut Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaInstytut Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa    

Państwowy Instytut BadawczyPaństwowy Instytut BadawczyPaństwowy Instytut BadawczyPaństwowy Instytut Badawczy    
Dział Zamówień Publicznych 

24-100 PUŁAWY,  ul. Czartoryskich 8 
tel. (081) 886 34 21    fax. (081) 886 45 47   http://www.iung.pulawy.pl 

 

Numer Sprawy: ZPU/28/2018                 Puławy, dnia 09.08.2018 r. 
 
 

DO WYKONAWCÓW 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy:  postępowania na „świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz 

bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą urządzeń do ich świadczenia dla Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach” 

 

Tryb postępowania:  
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie 
stosuje się. 

 
 

WYJAŚNIENIE, ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA 
 

Niniejszym Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem oznaczonym znakiem 
sprawy ZPU/28/2018 na „świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz 
bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą urządzeń do ich świadczenia dla Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach” wpłynęły pytania 
dotyczące treści zaproszenia, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
1. Pytanie 1:   
Wykonawca wnosi o wykreślenie z zaproszenia do złożenia ofert, z formularza oferty oraz wzoru umowy 
postanowień dotyczących przeniesienia własności kart SIM na zamawiającego. Wykonawca nadmienia, że karty 
SIM są elementem infrastruktury telekomunikacyjnej (sieci)  i stanowią własność operatora przez cały okres 
świadczenia usług. Karty SIM nie są przedmiotem sprzedaży.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zgodnie z treścią zaproszenia. 
 
2. Pytanie 2: 
W ramach kryteriów oceny oceniane są połączenia przychodzące w UE, 15.06.2018r. w życie weszły nowe 
zasady naliczania opłat za usługi roamingowe w państwach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii oraz 
Lichtensteinie. Dzięki nim użytkownicy, będąc na wakacjach, mogą korzystać z połączeń przychodzących  w ten 
sam sposób, co w Polsce, a dodatkowe opłaty wynikające z połączeń przychodzących w roamingu 
międzynarodowym UE nie będą naliczane. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stawki 0 zł. Wykonawca 
wnosi o dopuszczenie stawki 0 zł za połączenia przychodzące w UE. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji ust. 1, pkt. 1.2 rozdziału VII zaproszenia ofertowego (Sposób oceny ofert)  
Jest: 
1.2.   Opis kryterium: koszty połączeń poza abonamentem (KRYTERIUM NR 2) 
Pod kryterium „Koszty połączeń i transmisji danych poza abonamentem” - rozumie się koszty połączeń 
i transmisji danych wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ (formularz cenowy) tabela nr 3 
na rozmowy i połączenia realizowane poza abonamentem.  
 
Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w ramach poszczególnych grup połączeń, w złotych 
polskich, na którą składa się cena netto + należny podatek VAT, nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.  
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Lp. Rodzaj połączenia 
Cena za 1 min. 

połączenia brutto 
Maksymalna 

liczba punktów 
Liczba uzyskanych 

punktów 

1 2 3 4 5 

1 
połączenia wychodzące w krajach Unii 
Europejskiej 

 
11  

2 
połączenia przychodzące w krajach 
Unii Europejskiej 

 
2  

3 SMS w krajach Unii Europejskiej  2  

4 MMS w krajach Unii Europejskiej 
 

2  

5 
transmisja danych (MB) w krajach Unii 
Europejskiej 

 
3  

Suma możliwych do uzyskanych punktów 20  

Uwaga: Koszt połączenia za 1 min. połączenia nie może być wartością „zero” 
 
Koszty wskazane w poz. 1-5 kolumny nr 3 (Cena za 1 min. połączenia brutto) muszą mieć potwierdzenie 
w załączniku nr 2 do zaproszenia (formularz asortymentowo-cenowy). 
 
Metodologia oceny poszczególnych pozycji kolumny nr 5 (liczba uzyskanych punktów): Liczbę punktów 
w zakresie poszczególnych rodzajów połączeń Zamawiający obliczy przy zastosowaniu wzoru: 
 
       Cena za 1 min. połączenia w ofercie najtańszej  
---------------------------------------------------------------------------x max. liczba punktów =  liczba uzyskanych punktów 
     Cena za 1 min. połączenia w ofercie ocenianej     
 
Osoby wykonujące czynności w postepowaniu obliczą i zliczą punkty uzyskane w ramach poz. 1-5 (rodzaje 
połączeń) i otrzymany wynik zostanie podstawiony do następującego wzoru matematycznego: 
 
   liczba punktów ocenianej oferty 
-------------------------------------------------- x 15 = liczba punktów, gdzie: 
      najwyższa liczba punktów 
 
15 - waga - kryterium 2 - koszty połączeń poza abonamentem 
 
Oferta najkorzystniejsza - przedstawiająca najniższe koszty połączeń poza abonamentem otrzyma w tym 
kryterium 15 pkt.  
 
Zmieniono na: 
1.2.   Opis kryterium: koszty połączeń poza abonamentem (KRYTERIUM NR 2)   
Pod kryterium „Koszty połączeń i transmisji danych poza abonamentem” - rozumie się koszty połączeń 
i transmisji danych wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do zaproszenia (Formularz 
asortymentowo - cenowy) tabela nr 3 (koszty połączeń i transmisji danych poza abonamentem). Treść tabeli 
w tym zakresie nie podlega uzupełnieniu.  
 

Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w ramach poszczególnych grup połączeń, w złotych 
polskich, na którą składa się cena netto + należny podatek VAT, nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.  
 

Lp. Rodzaj połączenia 
Cena za 1 min. 
połączenia 
brutto 

Maksymalna 
liczba punktów 

Liczba uzyskanych 
punktów 

1 2 3 4 5 

1 
połączenia wychodzące w krajach Unii 
Europejskiej 

 
11  

2 
połączenia przychodzące w krajach 
Unii Europejskiej 

 
2  

3 SMS w krajach Unii Europejskiej  2  



3 

 

4 MMS w krajach Unii Europejskiej 
 

2  

5 
transmisja danych (MB) w krajach Unii 
Europejskiej 

 
3  

Suma możliwych do uzyskanych punktów 20  

 
Metodologia oceny poszczególnych pozycji kolumny nr 5 (liczba uzyskanych punktów):  

A) Liczbę punktów w zakresie pozycji 1 tabeli Zamawiający przyzna na podstawie wskazanego przez 
Wykonawcę kosztu połączeń: 

• Wartość 0 zł za połączenia wychodzące w krajach Unii Europejskiej -  11 pkt  
• Wartość powyżej 0 zł za połączenia wychodzące w krajach Unii Europejskiej -  0 pkt  

B) Liczbę punktów w zakresie pozycji 2  tabeli Zamawiający przyzna na podstawie wskazanego przez 
Wykonawcę kosztu połączeń: 

• Wartość 0 zł za połączenia przychodzące w krajach Unii Europejskiej -  2 pkt  
• Wartość powyżej 0 zł za połączenia przychodzące w krajach Unii Europejskiej -  0 pkt 

C) Liczbę punktów w zakresie pozycji 3, 4, 5  tabeli Zamawiający obliczy na podstawie wskazanego przez 
Wykonawcę kosztu, przy zastosowaniu wzoru: 
 
   Cena za 1 min. połączenia w ofercie najtańszej  

    ------------------------------------------------------------------  x max. liczba punktów =  liczba uzyskanych punktów 
    Cena za 1 min. połączenia w ofercie ocenianej     

 
               Uwaga: Koszt połączenia za 1 min. połączenia nie może być wartością „zero”-dotyczy poz. 3, 4, 5 tabeli 
 
Osoby wykonujące czynności w postepowaniu obliczą i zliczą punkty uzyskane w ramach poz. 1-5 (rodzaje 
połączeń) i otrzymany wynik zostanie podstawiony do następującego wzoru matematycznego: 
 
   liczba punktów ocenianej oferty 
-------------------------------------------------- x 15 = liczba punktów, gdzie: 
      najwyższa liczba punktów 
 
15 - waga - kryterium 2 - koszty połączeń poza abonamentem 
 
Oferta najkorzystniejsza - przedstawiająca najniższe koszty połączeń poza abonamentem otrzyma w tym 
kryterium 15 pkt.  
 
3. Pytanie 3:   
Pkt IX.5 zaproszenia – Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że oświadczenie o przynależności bądź braku 
przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć w terminie 3 dni od otwarcia oferty, a nie wraz z ofertą. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do 
grupy kapitałowej. 
 
4. Pytanie 4:   
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim terminie powinno nastąpić przeniesienie numerów z sieci 
dotychczasowego wykonawcy? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający informuje, że przeniesienie numerów z sieci dotychczasowego wykonawcy powinno nastąpić 
niezwłocznie po podpisaniu umowy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (t.j. DZ. U. z 2017 roku poz. 1907 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych 
(t. j. DZ. U. z 2010 roku Nr 249, poz. 1670 z późn. zm.) 
 
5. Pytanie 5:   
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących określenia terminu płatności, tj. w umowie wskazano, 
że termin ten wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury, natomiast w pozostałych postanowieniach zapytania 
ofertowego mowa jest o termie płatności wynoszącym 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
 



4 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający jako wiążącą dla Wykonawców przyjmuje płatność w terminie 30 dni od daty wystawienia przez 
Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty 
jej wystawienia. 
 
Mając na uwadze powyższe zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w: 

1)  Rozdziale IX ust. 4 (Zapłata ceny / Rozliczenie umowy) zapytania ofertowego 
Jest: 
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 
w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego zamawiającego 
 

Zmieniono na: 
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 
w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do 
dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. 
 

2) ust. 10 pkt. 5  Załącznika Nr 1 do zaproszenia (Formularz oferty)    
Jest: 
5. Akceptujemy formę i termin płatności przelewem w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 

Zmieniono na: 
5. Akceptujemy formę i termin płatności przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę 
faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej 
wystawienia. 
 
6. Pytanie 6: 
Wykonawca wnosi o usunięcie rozbieżności pomiędzy pkt IV.3 zaproszenia do założenia ofert oraz par 5 ust. 13 
wzoru umowy i  potwierdzenie, że przeniesienie numerów do sieci wykonawcy będzie dokonywane zgodnie 
z rozporządzeniem o którym mowa w pkt IV.3 zaproszenia (zgodnie, z którym dopuszczalna jest przerwa 
w świadczeniu usług w związku z przeniesieniem numerów) 
 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w par 5 ust. 13 
wzoru umowy: 
 

Jest: 
13.  Wykonawca zapewni wszelkie formalności i procedury oraz na własny koszt przeniesie bez spowodowania 

przerw w realizacji połączeń – w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, numery obecnie użytkowane przez 

Zamawiającego. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia czynności związanych 

z przeniesieniem numerów do sieci Wykonawcy.  
 

Zmieniono na: 
13. Wykonawca zapewni wszelkie formalności i procedury oraz na własny koszt przeniesie w czasie nie dłuższym 

niż 24 godziny, numery obecnie użytkowane przez Zamawiającego. Przeniesienie numerów dokonane będzie 

zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. DZ. U. z 2017 roku poz. 1907 z późn. zm.) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie warunków korzystania 

z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (t. j. DZ. U. z 2010 roku Nr 249, poz. 1670 z późn. zm.) 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem 

numerów do sieci Wykonawcy. 

 
7. Pytanie 7:   
W par 10 ust. 2 wzoru umowy - Zamawiający zastrzega karę umowną za niedotrzymanie terminu usunięcia wad 
stwierdzonych w trakcie odbioru. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim terminie wykonawca zobowiązany jest 
usunąć takie wady?   
 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający w par 10 ust. 2 wzoru umowy wprowadza dodatkowe zapisy w następującym brzmieniu:  
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10.A. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wady 

przedmiotu zamówienia, nie sporządza się protokołu odbioru a przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni 

roboczych przekażą Wykonawcy listę uwag ze wskazaniem zastrzeżeń będących przyczyną odmowy dokonania 

odbioru. 

10. B Wykonawca rozpatrzy uwagi Zamawiającego i dokona usunięcia wszelkich wad i usterek w możliwie 

najszybszym terminie (nie dłuższym niż 5 dni robocze), w takim zakresie, aby dany element lub jego 

funkcjonalność były zgodne z wymaganiami określonymi w treści zaproszenia.  

10.C. Jeżeli Zamawiający, w terminie określonym w ust. 10 A, nie zgłosi uwag, dostawę uważa się za 

zakończoną. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi, wówczas dostawę uważa się za zakończoną z datą dokonania 

przez Wykonawcę wszystkich zmian i poprawek będących następstwem zgłoszonych uwag. W takim przypadku 

końcowy protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany dopiero po dokonaniu przez Wykonawcę wszystkich 

zmian i poprawek będących następstwem zgłoszonych uwag. 

 
8. Pytanie 8:   
Par 10 ust. 3 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o określenie terminu w jakim wymagane jest zakończenie 
dostawy? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zgodnie z treścią zaproszenia oraz Par 4 ust. 1, 2 wzoru umowy zamówienie będzie realizowane przez okres 
24 miesięcy począwszy od dnia przeniesienia dotychczasowych numerów Zamawiającego do sieci Wykonawcy. 
Dniem zakończenia realizacji zamówienia jest godz. 23:59 ostatniego dnia świadczenia usług 
telekomunikacyjnych. Dostawa telefonów komórkowych, kart SIM  nastąpi nie później niż 7 dni roboczych przed 
rozpoczęciem świadczenia usługi przez Wykonawcę. 
 
9. Pytanie 9:   
Pkt III.1 zał. 2 do zaproszenia –Zamawiający pisze o świadczeniu usług dla 50 kart SIM, ale wyróżnia trzy grupy 
abonamentów dla łącznie 58 kart SIM . Wykonawca wnosi o określenie czy 50 kart sim tyczy się świadczenia 
usług na poziomie głosowym (voice) , a 8 kart sim tyczy się internetu, transmisji danych (data) co łącznie daje 58 
umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający doprecyzowuje, że 50 kart sim dotyczy świadczenia usług 
na poziomie głosowym (voice) oraz transmisji danych (odpowiednio min. 15 GB w ramach abonamentu I dla 5 
numerów oraz min. 8 GB w ramach abonamentu II dla 45 numerów). Pozostałe 8  kart sim dotyczy jedynie 
transmisji danych (pakiet min. 20 GB). 
 
10. Pytanie 10:   
Par 9 ust.2 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o określenie jednego terminu gwarancji tylko dla telefonów gdyż 
akcesoria podlegają różnym terminom gwarancji producenta (np. słuchawki) i okres gwarancji na akcesoria u 
producentów jest znacznie krótszy niż na telefony. Okres gwarancji na akcesoria jest ustalony w karcie 
gwarancyjnej danego producenta sprzętu np. Samsung, LG, Huawei. Każdy z producentów może mieć własne 
terminy gwarancji od 3 mc-12 mc. Telefony natomiast mają 24 mc. u większości  producentów ( wyjątek stanowi 
iphone oraz black berry). 
 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 
 
11. Pytanie 11:   
Czy w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część 
komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 
Ksh? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający potwierdza, że część komparycyjna umowy będzie obejmować wszystkie dane wymagane przez 
art. 374 § 1 Ksh? 
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12. Pytanie 12:  
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy możliwym jest  uzupełnienie  treści  postanowień §  10 Umowy  o zapis, 
zgodnie z którym: 
„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie  § 10 ust. 2 umowy nie przekroczy 20 % wartości 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie”?  
Z punktu widzenia Wykonawcy wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwia pełne rozeznanie i  
oszacowanie ryzyka kontraktowego  związanego z realizacją umowy. W sytuacji, gdyby Zamawiający nie 
uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej  wysokości 20  % wartości Umowy 
brutto,  zasadnym będzie wskazanie i  rozważenie innej wartości procentowej.  Kary umowne powinny bowiem 
służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zgodnie z treścią zaproszenia. 
 
13. Pytanie 13:   
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie w § 10 ust. 4 umowy zapisu: W przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 3, Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w przypadku, gdy szkoda wyrządzona na 
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, 
poprzez dodanie  że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej 
wartości umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej kwoty odszkodowania umożliwia 
Wykonawcy oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zgodnie z treścią zaproszenia. 
 
14. Pytanie 14:   
Dotyczy załącznika nr 2 do zaproszenia (SOPZ), rozdział VIII, pkt. 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, żeby aktywacja usługi następowała w terminie 2 dni roboczych?  
Jeśli odpowiedź na powyższe będzie negatywna, to czy Zamawiający zmieni zapis, dotyczący terminu aktywacji z 
24 godzin na 1 dzień roboczy? W przypadku obsługi kanałem mailowym dedykowany opiekun nie pracuje w 
weekendy, co może wygenerować opóźnienie w aktywacji. 
Alternatywą jest aplikacja Manager Floty, gdzie Zamawiający samodzielnie, on-line może aktywować usługi. 
Dodatkowo informujemy, że część usług, zgodnie z zasadą ich działania, może aktywować się dopiero od 
nowego okresu rozliczeniowego. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu rozdziału VIII, pkt. 1 Załącznika nr 2 do zaproszenia (SZCZEGÓŁOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 
 

Jest: 
1. Wykonawca zapewni infolinię (dedykowany numer infolinii), za pośrednictwem której Zamawiający będzie mógł 
uzyskać informacje dotyczące zagadnień technicznych, a także dokonywać aktywacji / dezaktywacji usług na 
poszczególnych kartach SIM, przy czym aktywacja usług na kartach SIM przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie, 
nie później niż 24h od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego (telefonicznie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej). 
 

Zmieniono na: 
1. Wykonawca zapewni infolinię (dedykowany numer infolinii), za pośrednictwem której Zamawiający będzie mógł 
uzyskać informacje dotyczące zagadnień technicznych, a także dokonywać aktywacji / dezaktywacji usług na 
poszczególnych kartach SIM, przy czym aktywacja usług na kartach SIM przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego (telefonicznie lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej). 
 
15. Pytanie 15:   
Dotyczy załącznika nr 2 do zaproszenia (SOPZ), rozdział VIII, pkt. 7 
Prosimy  wykreślenie ww. wymagania.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający wykreśla z treści zapytania ofertowego zapis: „Zamawiający wymaga możliwości powiadamiania 
użytkownika numeru telefonu komórkowego o wyczerpaniu pakietu za pośrednictwem wiadomości SMS”. 
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16. Pytanie 16:   
Dotyczy załącznika nr 3 do zaproszenia (Umowa), §2 ust. 3  
Zamawiający posługuje się stawkami jednostkowymi brutto za pojedyncze połączenia. Czy Zamawiający wyraża 
zgodę, żeby połączenia i zdarzenia billingowe taryfikowane były wg cen netto, a potem po podsumowaniu 
doliczano podatek VAT? Tak działa system billingowy wykonawcy i jest on zgodny z przyjętymi na rynku 
telekomunikacyjnym standardem. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 
 
17. Pytanie 17:   
Dotyczy załącznika nr 2 do zaproszenia (SOPZ), rozdział VIII, pkt. 4 i 5 
Czy Zamawiający dopuszcza wystawianie i wysyłanie e-faktury w formie PDF? 
Zamawiający może również korzystać z aplikacji Menager Floty, z którego może pobierać e-bilingi. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Zamawiający dopuszcza wystawianie i wysyłanie e-faktury w formie PDF. 
 
18. Pytanie 18:   
Dotyczy załącznika nr 3 do zaproszenia (Umowa), §3 ust. 2 
Termin płatności nie może zostać automatycznie przedłużony z powodu opóźnienia w dostarczeniu faktury, 
ponieważ Wykonawca nie posiada informacji o terminie dostarczenia faktury. Termin płatności zostanie 
automatycznie przesunięty w przypadku opóźnienia w wystawieniu faktury o czas opóźnienia.  
Za dzień zapłaty Operator uznaje dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku Operatora (jest to zgodne z 
przepisani KC). 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację ww. zapisu zgodnie z zasadami przyjętymi przez Operatora? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zgodnie z treścią zaproszenia. 
 
19. Pytanie 19:   
Dotyczy załącznika nr 3 do zaproszenia (Umowa), §3 ust. 4 
Termin płatności nie może zostać automatycznie przedłużony z powodu opóźnienia w dostarczeniu faktury, 
ponieważ Wykonawca nie posiada informacji o terminie dostarczenia faktury. Termin płatności zostanie 
automatycznie przesunięty w przypadku opóźnienia w wystawieniu faktury o czas opóźnienia.  
Za dzień zapłaty Operator uznaje dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku Operatora (jest to zgodne 
z przepisani KC). 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację ww. zapisu zgodnie z zasadami przyjętymi przez Operatora? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Zgodnie z treścią zaproszenia 
 
20. Pytanie 20:   
Dotyczy załącznika nr 3 do zaproszenia (Umowa), §3 ust. 8 
Ustawowe odsetki są naliczane w wysokości zgodnej z Kodeksem cywilnym i nie mogą być negocjowane. 
Odnośnie sposobu zapłaty odsetek – naliczane są do kolejnej faktury, zatem też sposób zapłaty nie powinien być 
negocjowany. 
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie ww. zapisu umowy.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zgodnie z treścią zaproszenia 
 
21. Pytanie 21:   
Dotyczy załącznika nr 3 do zaproszenia (Umowa), § 6 ust. 6 pkt. 3 
Prosimy  wykreślenie ww. wymagania. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zgodnie z treścią zaproszenia 
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Pozostałe postanowienia zaproszenia pozostają w dotychczasowym brzmieniu. 
 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, którzy złożyli pytania do zaproszenia 
 
Zamieszczono: 
-  strona internetowa Zamawiającego  
-  tablica ogłoszeń Zamawiającego  
     
Załączniki: 
1) Załącznik Nr 1 - Formularz oferty – po zmianach z dnia 09.08.2018r. 
2) Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – po zmianach z dnia 09.08.2018r. 
3) Załącznik Nr 3 – Wzór umowy – po zmianach z dnia 09.08.2018r. 

 
 

 
 
 

Specjalista                                                                Kierownik Działu                                                                            Główny Księgowy 
                  Katarzyna Plis                                                          Agnieszka Stawarz                                                               mgr Barbara Jóźwicka-Kozak 
       …………………………………                               ……………………………………..          ………………………………………………. 
                   /sporządził/                                              /zaakceptował/                  /zatwierdził/ 

 
 
 
 
 
 


