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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: 
 
 
1. Pkt IV.1 zaproszenia – Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „oferta wariantowa”, 

biorąc pod uwagę, że do niniejszego zaproszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

Odpowiedź- Pod pojęciem „oferta wariantowa” Zamawiający rozumie inne aparaty telefoniczne o 

parametrach nie gorszych niż  określone przez Zamawiającego. 

 

2. Pkt IV.2 zaproszenia – Prosimy o wyjaśnienie na jakich zasadach zamawiający zamierza zrealizować 
„zamówienia uzupełniające”, biorąc pod uwagę, że do niniejszego zaproszenia nie mają zastosowania 
przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, a więc i zasady  udzielania zamówień uzupełniających? Czy 
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji w celu udzielenia zamówienia uzupełniającego? Czy w 
ramach zamówienia uzupełniającego Zamawiający przewiduje zamówienie usług i sprzętu, czy samych 
usług ? Jaki jest przewidywany przez Zamawiającego termin udzielenia zamówienia uzupełniającego i na 
jaki okres miałby być zawarte umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach zamówienia 
uzupełniającego ? 

Odpowiedź - Zamawiający zamierza realizować  zamówienia uzupełniające na zasadach określonych w 

niniejszym postępowaniu i nie przewiduje negocjacji, przewiduje zamówienie usług i sprzętu. Każda 

dodatkowa umowa jednostkowa zawarta byłaby na okres 24 miesięcy. 

 

3. Formularz oferty – Zamawiający wymaga podania w ofercie jakie dokumenty są składane wraz z ofertą na 
potwierdzenie spełnienia wymagań. Prosimy o wyjaśnienie jakie dokumenty należy załączyć (poza 
zaświadczeniem o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych), biorąc pod uwagę, że 
zaproszenie nie określa żadnych wymagań i innych dokumentów jakie należy przedłożyć.  

Odpowiedź- Zamawiający żąda dołączenia do oferty zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. 

 

4. Wzór umowy par 1 ust. 3 – prosimy o wyjaśnienie czy przeniesienie kart SIM od dotychczasowego operatora 
ma nastąpić dla wszystkich wykorzystywanych przez Zamawiającego kart SIM w jednym terminie tj. od dnia 
28.06.2016 (jak wynika z zaproszenia), czy też ma się odbywać sukcesywnie ? Jeżeli przeniesienie kart SIM 
ma się odbywać sukcesywnie, prosimy o podanie harmonogramu przeniesienia tych kart do nowego 
operatora. 

Odpowiedź – Przeniesienie kart SIM od dotychczasowego operatora ma nastąpić dla wszystkich 

wykorzystywanych przez Zamawiającego kart SIM w jednym terminie tj. od dnia 28.06.2016r. 

 

5. Wzór umowy par 2 ust. 2 – Prosimy o wyjaśnienie czy okres na jaki mają być zawarte umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych ( dla poszczególnych kart SIM), czyli umowy jednostkowe? Czy okres ich 
obowiązywania ma być tożsamy z okresem na jaki będzie zawarta umowa główna ?  

Odpowiedź – Nie. 

 

6. Wzór umowy par 2 ust. 2 – Wykonawca nadmienia, upływ terminu na jaki zostanie zawarta umowa główna 
spowoduje jej wygaśnięcie, co jest równoznaczne  z tym że przestaje ona obowiązywać pomiędzy stronami. 
W sytuacji, gdy Zamawiający przewiduje, że wygaśnięcie umowy głównej nie będzie miało wpływu na 
obowiązywania umów jednostkowych, nie ma możliwości stosowania do umów jednostkowych umowy 
głównej ( i warunków z niej wynikających), która (po wygaśnięciu) nie będzie już obowiązywać. Jeżeli  
umowy jednostkowe mają obowiązywać pomimo wygaśnięcia umowy głównej, to okres na jaki mają być 
zawarte umowy jednostkowe nie powinien być tożsamy z okresem obowiązywania umowy głównej. 
 Zamawiający nie określił jednak  na jaki okres mają być zawarte umowy jednostkowe.  Z par 2 ust. 2 można 
wnioskować, że może to być okres dłuższy niż okres obwiązywania umowy głównej. Prosimy wobec tego o 
określenie na jaki okres Zamawiający będzie zawierał umowy jednostkowe. Prosimy ponadto o modyfikację 

 



   
par 2 ust.2 w ten sposób że wykreślone zostaną postanowienia o możliwości stosowania do umów 
jednostkowych  postanowień nieobowiązującej umowy głównej ( po jej wygaśnięciu).  

Odpowiedź – Umowy jednostkowe zawierane będą na okres 24 miesięcy. Każda umowa jednostkowa 

może być zawarta tylko w czasie obowiązywania umowy głównej a więc postanowienia umowy 

głównej będą miały zastosowanie do umów jednostkowych, tylko termin zakończenia umów może 

być różny. 

 

7. Wzór umowy par 3 – Zamawiający przewiduje, że „obsługa Grupy Kart, warunki świadczenia usług 
telekomunikacyjnych oraz warunki ich rozliczenia (..)” będą odbywać się zgodnie z załącznikiem 1 i 3 do 
umowy, lecz do umowy nie załączono żadnych załączników, ani nie określono co dokładnie mają zawierać te 
załączniki. Prosimy o udostępnienie treści tych załączników, ponieważ określają one istotne postanowienia 
umowy  mające wpływ na jej wykonanie.  

Odpowiedź –    § 3 umowy „Obsługa Grupy Kart, warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz 

warunki ich rozliczania, jak również dostawa modemów, aparatów telefonicznych i akcesoriów 

odbywają się zgodnie z załącznikami 1, 2 i 3 do Umowy: Zaproszenie do złożenia oferty (Załącznik nr 

1), Oferta (Załącznik nr 2), Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy (Załącznik 

nr 3). „ 

 

8. Wzór umowy par 10 ust. 1 pkt 2 i 3  – Prosimy o wykreślenie tych  z umowy jako sprzecznych z  art. 483 kc 
(przepis o charakterze bezwzględnie obowiązującym)  – kara umowa może być zastrzeżona wyłącznie za 
niedotrzymanie zobowiązania, które nie ma charakteru pieniężnego. Ponadto wysokość katy umownej 
określonej w pkt 2 jest niepoliczalna (w wysokości różnicy między kwotą promocyjną a kwotą wskazaną w 
załączniku 2 – jeżeli w załączniku 2 będą podane ceny promocyjne).  

Odpowiedź - Wykreślamy par 10 ust. 1 pkt 2 i 3 

 

9. Wzór umowy par 10 ust. 1 pkt 1 – Prosimy o wykreślenie tego postanowienia z umowy. Zastrzeżenie kary 
umownej w wysokości 2000 zł za odmową zawarcia umowy czy sprzedaży sprzętu jest rażąco wygórowana i 
całkowicie  nieadekwatna do szkody jaką potencjalnie mógłby ponieść Zamawiający w takim przypadku. 
Zamawiający nigdzie nie określił wymogu zawierania odrębnych umów sprzedaży sprzętu, stąd też nie może 
obciążać wykonawcy karą umową za niezawarcie takich umów, zwłaszcza gdy podstawą sprzedaży i 
dostawy sprzętu jest oferta wykonawcy i  umowa główna. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym (np. art. 57 
ust. 3)  operator może odmówić zawarcia umowy  o świadczenie usług telekomunikacyjnych w przypadkach 
określonych w ustawie. Zamawiający nie może postanowieniami umownymi wyłączać uprawnień operatora 
wynikających z przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne. 

Odpowiedź - Wykreślamy par 10 ust. 1 pkt 1 

 
 
 
 
Do wiadomości: 
- wszystkich uczestników postępowania. 

 
 
 
 
 
 
  


