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WYJAŚNIENIA TREŚCI  ZAPROSZENIA 
 
W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi Zaproszenia do złożenia oferty na Świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów 
komórkowych i modemów USB do obsługi mobilnego Internetu dla  Instytutu Łączności-Państwowego 
Instytutu Badawczego w Warszawie przy  ul Szachowej 1. wyjaśniamy: 
 
 
Pytanie 1   
Zaproszenie do złożenia oferty, rozdział IV punkt 5 : Zamawiający wymaga na dostarczone telefony i modemy 
minimum 24 miesiące gwarancji producenta na zasadach karty gwarancyjnej, zaś Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  
Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu poprzez określenie iż okres gwarancji dla terminali wyniesie 24 mies., 
z wyłączeniem produktów marki Apple (firma Apple udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje produkty na 
terenie Polski) Takie okresy gwarancji określają producenci tychże terminali, Wykonawca nie może sam 
wydłużyć tych terminów - gdyż to nie on określa warunki ewentualnych napraw (koszty napraw są po stronie 
producenta sprzętu jako gwaranta.) 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Według wiedzy Zamawiającego istnieje możliwość 
uzyskania 24 miesięcznej gwarancji na produkty marki Apple. 
 
Pytanie 2  
Zaproszenie do złożenia oferty, rozdział IV punkt 5 : Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady rzeczy sprzedanej. 
Wnosimy o usunięcie lub doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli ,, ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”. Dostarczone terminale są zapakowane fabryczne i opatrzone plombą 
producenta, za wady odpowiada producent na podstawie karty gwarancyjnej.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. zapisu i nie przewiduje doprecyzowania. 
 
Pytanie 3  
Zaproszenie do złożenia oferty, rozdział V punkt 2: Zamawiający wymaga terminu dostawy aparatów 
telefonicznych i modemów  oraz kart sim w terminie nie później niż 7 dni od podpisania umowy. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 14 dni. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 14 dni. 
 
Pytanie 4 
Zaproszenie do złożenia oferty, rozdział IV punkt 6 : Wnosimy o modyfikację, w przypadku awarii gwarancyjnej 
telefonu lub modemu Wykonawca zapewni na czas naprawy telefon lub modem zastępczy, a Zamawiający 
niezwłocznie po naprawie telefonu lub modemu przekaże sprzęt zastępczy z powrotem do Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje punkt 6 rozdziału IV Zaproszenia do złożenia oferty poprzez dodanie po słowie 
zastępczy treści „a Zamawiający niezwłocznie po naprawie telefonu lub modemu przekaże sprzęt 
zastępczy z powrotem do Wykonawcy”. 
 
 
Pytanie 5 
Zaproszenie do złożenia oferty, rozdział III punkt 2 : Wnosimy o dodanie do treści następującego zapisu: 
Połączenia biurami numerów, SMS na numery stacjonarne itp. inne usługi niestandardowe będą naliczane 
zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dołączonym do umowy i nie będą uwzględnione w 
opłacie abonamentowej obejmującej nielimitowane połączenia głosowe, SMS i MMS krajowe. 
 
 

 



   
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu. 
 
Pytanie 6 
Formularz ofertowy wykonawcy. Załącznik nr 1: Okres gwarancji i rękojmi będzie wynosił 
Wnosimy o modyfikację zgodnie z pytaniem numer 1 i numer 2. 
 
Odpowiedź 
Patrz odpowiedź na pytanie  1 i 2 
 
Pytanie 7 
Wzór Umowy, Załącznik nr 2  paragraf 5 punkt 2:  
Na jakich warunkach będą zakupywane dodatkowe karty sim? Ponieważ na etapie składania ofert żaden 
Wykonawca nie może przewidzieć daty aktywacji dodatkowej karty, a zatem nie może określić okresu trwania 
umowy dla tych kart - czyli poprawnie skalkulować oferty nie narażając się na straty finansowe. Wnosimy o 
określenie iż dodatkowe karty sim Wykonawca będzie dostarczał na warunkach zgodnie z zaproponowanymi 
stawkami w formularzu ofertowym z wyłączeniem ceny terminala, którego cena będzie ustalana w momencie 
realizacji takiego zamówienia w oparciu o czas pozostały do zakończenia umowy głównej 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z § 2 ust.2 załącznika nr 2 wygaśnięcie Umowy głównej nie ma wpływu na obowiązywanie umów 
jednostkowych. Do indywidualnych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Grupy Kart SIM 
zastosowanie będą miały warunki wynikające z wybranych dla poszczególnych umów taryf, a także 
postanowienia Umowy i załączonego do niej regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 
 
Pytanie 8 
Wzór Umowy, Załącznik nr 2  paragraf 5 punkt 7: Wnosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli ,, 
Uwzględniając szybki postęp technologiczny usług objętych Umową, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
korzystania z nowych rozwiązań technicznych dotyczących zarówno aparatów telefonicznych i akcesoriów, jak 
również nowych usług, które pojawią się już w trakcie obowiązywania Umowy i są możliwe do zrealizowania w 
oferowanym planie taryfowym” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający ma na myśli możliwość korzystania z nowych rozwiązań technicznych, które będą możliwe do 
zrealizowania w oferowanym planie taryfowym. 
 
Pytanie 9  
Wzór Umowy, Załącznik nr 2  paragraf 6 punkt 3: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający 
akceptuje stosowny przez Wykonawcę sposób rozliczania faktur VAT – opłaty abonamentowe naliczane są z 
góry, natomiast koszty wykonanych połączeń np. telefonicznych oraz usług dodatkowo płatnych (np. zmiana 
numeru) , naliczane są po zakończeniu okresu rozliczeniowego a więc mamy do czynienia z opłacaniem z dołu. 
Wyżej wymieniony sposób rozliczania jest zgodny z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, 
mającą bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że sposób rozliczania faktur VAT będzie zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą 
Prawo Telekomunikacyjne. 
 
Pytanie 10  
Wzór Umowy, Załącznik nr 2  paragraf 6 punkt 4: Pragnę zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że zgodnie z 
art. 19a pkt 14 lit. b ustawy z dn. 1 stycznia 2014 r. o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy w 
związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z dniem wystawienia faktury). Uzależnienie 
początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego 
znacząco utrudnia prawidłowe wystawienie faktury VAT. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zmienia zapis paragrafu 6 punkt 4 w załączniku nr 2 na „Zamawiający zobowiązuje się do 
regulowania należności w terminie 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca zobowiązany jest do doręczania faktury na co najmniej 23 dni przed określonym terminem 
płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie 
automatycznie przedłużony o czas opóźnienia”  
 
Pytanie 11  
Wzór Umowy, Załącznik nr 2  paragraf 7 punkt 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo bezpłatnej zmiany 
dotychczasowego numeru. 
Wykonawca wyjaśnia, że za tego typu usługi niestandardowe opłaty wymienione są w cenniku świadczenia 
usług telekomunikacyjnych .Wnosimy o dodanie do treści następującego zapisu: Inne usługi niestandardowe nie 
wymienione w formularzu ofertowym Załącznik nr 1, będą naliczane zgodnie z cennikiem świadczenia usług 



   
telekomunikacyjnych dołączonym do umowy i nie będą uwzględnione w opłacie abonamentowej obejmującej 
nielimitowane połączenia głosowe, SMS i MMS krajowe. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu. 
 
 
Pytanie 12  
Wzór Umowy, Załącznik nr 2  paragraf 7 punkt 4: 
Na podstawie jakich danych Zamawiający zamierza określać, czy oferta złożona przez Wykonawcę, jest gorsza 
niż aktualnie obowiązujące warunki dla klientów biznesowych? Informujemy, iż oferta przygotowywana przez 
operatora, będzie dostosowana do wymogów zawartych w Zaproszeniu do złożenia oferty, przez co będzie 
niestandardowa. Nie można zatem w jakikolwiek sposób odnosić jej do aktualnie obowiązujących promocji dla 
klientów biznesowych. Tylko operator dysponuje narzędziami do określania opłacalności oferty i kalkulacji 
ryzyka związanego z podpisaniem umowy na warunkach postawionych przez Zamawiającego - narzędzia te 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i określają rentowność danego projektu - wnosimy o wykreślenie zapisu 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. 
 
Pytanie 13  
Czy Zamawiający dopuszcza zamiast modelu terminala Samsung I9505Galaxy S4 inny terminal spełniający 
minimalne wymagania Zamawiającego tj. SAMSUNG G903F GALAXY S5 NEO ? 

 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza składanie oferty wariantowych. Wykonawca może zaproponować inne terminale o 

parametrach nie gorszych niż wymienione przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuszcza zamiast modelu modemu Huawei E5577C  inny modem spełniający minimalne 
wymagania Zamawiającego tj. ZTE MF910 ROUTER ? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza składanie oferty wariantowych. Wykonawca może zaproponować inne terminale o 

parametrach nie gorszych niż wymienione przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 15 

Wnosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli ,, etui sztywne zabezpieczające ekran przed 

uszkodzeniem” Czy Zamawiający ma na myśli etui z klapką? 

Odpowiedź 
Etui ma być sztywne zabezpieczające ekran przed uszkodzeniem, może być z klapką. 

 
 
Do wiadomości: 
- wszystkich uczestników postępowania. 

 
 
 
 
 
 
  


