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Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi 

telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali telefonicznej”. 

  

Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  przy 

ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U.  Nr 19, poz. 177 ze  zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie 1 

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że w razie wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność 

gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy poświęcona Wykonawcy, będzie 

obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH? 

Odpowiedź: 

Umowa zostanie podpisana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie może w SIWZ 

sugerować formy prawnej Wykonawcy. 

Pytanie 2 

Mając na uwadze powszechnie akceptowaną w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 

zasadą neutralności VAT dla podatnika, że w ostatecznym rozrachunku podatek ten powinien obciążać 

odbiorcę towarów i usług, a nie Wykonawcę, zawracamy się o wyrażenie zgody na uzupełnienie 

postanowień § 3 poprzez dodanie nowego ustępu o treści: „W razie zmiany wysokości obowiązujących 

stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający 
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będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego nową, aktualną wysokość stawki 

podatku VAT”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w projekcie umowy dodaje w § 3 pkt. 11, który brzmi: 

Wynagrodzenie określone w ust. 1 podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku 

VAT wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego, tj. 

wystawienia faktury. Powyższa zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień § 4, § 6 Umowy o zapis, zgodnie z którym 

„Całkowita suma kar umownych naliczonych w danym miesiącu na podstawie § 4 ust. 3, § 6 ust. 1 pkt 2 , 

Umowy nie przekroczy sumy miesięcznych opłat należnych z tytułu świadczenia usług w danym 

miesiącu”. Wykonawca wskazuje, że wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi  

oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w wycenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie 

Pytanie 4 

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień § 4, § 6 

Umowy o zapis, zgodnie z którym „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 4 ust. 3,  § 

6 ust. 1 pkt 2 Umowy nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 

1 Umowy”?  

Wykonawca zwraca się, na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej 

wysokości kar umownych do 10% kwoty wartości umowy, o rozważenie innej wartości procentowej, gdyż 

wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi oszacowanie ryzyka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 5 

Wykonawca wskazuje, że w świetle obecnych regulacji Wykonawca ponosi negatywne konsekwencje a 

rozwiązanie pozostaje w sprzeczności względem ustanowionego w kodeksie cywilnym rozwiązania  w 

którym odpowiedzialność dłużnika za nieterminowe wykonanie zobowiązania niepieniężnego zawsze 

uzależniona jest od elementu jego winy. 

W świetle powyższego Wykonawca zwraca się o dodanie w § 6 Umowy zapisu o treści :„Obowiązek 

zapłaty kary umownej o której mowa w  § 4 ust. 3, § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy nie dotyczy sytuacji, gdy 

niedotrzymanie terminu usunięcia awarii lub uruchomienia usługi,  powstała z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy lub jest następstwem działania siły wyższej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie znajduje podstaw do dokonania zmian w projekcie umowy. 

Pytanie 6 



Zgodnie z treścią § 5 ust. 6 Umowy Zamawiający zastrzega  możliwość „likwidacji dowolnych lokalizacji, 

o których mowa w załączniku nr 2 do umowy lub dowolnej części usług w danej lokalizacji, za pisemnym 

jednomiesięcznym wypowiedzeniem liczonym na koniec pełnego okresu obrachunkowego.”  

Należy zauważyć, że proponowana umowa ma charakter umowy zawartej na czas określony. Wynika to z 

treści § 1 ust.4  Umowy. Istotą i naturą (w rozumieniu art. 353
1
 k.c.) zobowiązania wynikającego z umowy 

zawartej na czas określony jest brak możliwości wcześniejszego jego wypowiedzenia którejkolwiek ze 

stron kontraktu. Możliwość przerywania okresu trwania zobowiązania jest bowiem właściwa dla umów 

zawieranych na czas nieokreślony i dla tego rodzaju umów przewidziana została instytucja wypowiedzenia 

umowy.  

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się o modyfikację postanowień § 5 ust. 6 Umowy przez 

wykreślenie § 5 ust. 6 Umowy lub doprecyzowany poprzez wskazanie enumeratywnych przyczyn, z 

powodu których Zamawiający może wypowiedzieć umowę? 

Odpowiedź: 

Umowa trwa przez cały okres jej obowiązywania a jedynie ilości lokalizacji ( tj. miejsc świadczenia 

usługi) może być weryfikowana w przypadku likwidacji danej lokalizacji, co jest wyrażone w § 5 ust. 6 

projektu umowy. 

Pytanie 7 

Czy wziąwszy pod uwagę potrzebę doprecyzowania warunków świadczenia usług zgodnie z wymogami 

prawa telekomunikacyjnego (art. 59 i n. ustawy Prawo telekomunikacyjne), Zamawiający dopuszcza 

możliwość dołączenia do wzoru umowy regulaminu świadczenia usługi telekomunikacyjnej (w zakresie 

usługi objętej przedmiotem umowy), wydanego przez Wykonawcę zgodnie z treścią ustawy Prawo 

telekomunikacyjne, oczywiście przy założeniu, że taki regulamin wiązałby strony jedynie w zakresie 

nieuregulowanym i niesprzecznym z Umową (tj. uzupełniałby postanowienia projektu umowy o 

szczegółowe postanowienia regulaminu dotyczące warunków świadczenia usług)? 

Odpowiedź: 

Patrz punkt 3 ust. 1 zdanie drugie SIWZ ( opis przedmiotu zamówienia) oraz § 1 pkt 2 projektu umowy. 

Pytanie 8 

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ): Lokalizacja nr 1 – ul. Podwale 

Staromiejskie 69; Gdańsk – Wykonawca prosi o doprecyzowanie pkt 5 OPZ , jakiego łącza oczekuje 

Zamawiający? Jednocześnie informujemy, że jedno łącze PRA nie może być skreowane w wiązkę PABX 

w zakresie numeracji DDI (wskazanej przez Zamawiającego). 

Odpowiedź: 

Zamawiający kieruje ofertę do koncesjonowanych operatorów usług telekomunikacyjnych, jeżeli jednak to 

jest konieczne to poniżej dokładna specyfikacja: 

Zamawiający oczekuje łącza gdzie, warstwa fizyczna łącza to kanał transmisyjny o przepływności 2048 

Kb/s, w którym utworzone będzie 30 kanałów rozmownych według specyfikacji ITU, czyli ISDN PRA 30 

B+D gdzie kanał D jest kanałem sygnalizacyjnym. 



Pytanie 9 

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia (zalącznik nr 1 do SIWZ): Lokalizacja nr 1 – ul. Podwale 

Staromiejskie 69; Gdańsk – Wykonawca prosi o doprecyzowanie pkt 7 OPZ – co dla Zamawiającego 

oznacza zapewnienie przez Wykonawcę nieodpłatnego zestawienia bilingowego ze wszystkich linii? 

Odpowiedź: 

Zestawienie bilingowe powinno zawierać dla każdego numeru telefonu zestawienie rozmów 

wychodzących o następującym zakresie informacji: LP, Data, Czas, Numer docelowy, operator numeru 

docelowego, Czas trwania rozmowy, Impulsy, wartość netto, wartość brutto. Powinno być dostępne w 

postaci elektronicznej w dowolnym formacie na stronie internetowej lub przysłane jako załącznik pocztą 

elektroniczną na adres kontaktowy, w terminie porównywalnym z terminem dostarczenia faktury. 

Pytanie 10 

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ): Lokalizacja nr 1 – ul. Podwale 

Staromiejskie 69; Gdańsk – Wykonawca prosi o doprecyzowanie pkt 9 ppkt 3) OPZ – co dla 

Zamawiającego oznacza „awaria krytyczna”? 

Odpowiedź: 

a) „Awaria krytyczna” oznacza „uniemożliwienie nawiązania i przyjmowania połączeń telefonicznych w 

danej lokalizacji ”, czyli jakichkolwiek połączeń. Jeżeli działa jeden telefon w danej lokalizacji, to nie jest 

to awaria krytyczna.  

b) „Awaria” oznacza każde zakłócenie , które można określić w kategorii działa poprawnie/ nie działa lub 

działa z zakłóceniami. Np. nie działa jeden numer telefonu, lub działa ale z zakłóceniami.  

Pytanie 11 

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ): Lokalizacja nr 1 – ul. Podwale 

Staromiejskie 69; Gdańsk – Wykonawca prosi o doprecyzowanie pkt 10 OPZ – czy do oszacowania ceny 

Wykonawca ma przyjąć dane % wskazane w rozbiciu na połączenia, czy czas połączeń podany w 

formularzu ofertowym za okres 24 m-cy? 

Odpowiedź: 

Do oszacowania ceny należy przyjąć tylko dane z formularza ofertowego. Załącznik nr 3 do specyfikacji.  

Pytanie 12 

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ): Lokalizacja nr 2 – ul. Marynarki 

Polskiej 148; Gdańsk - Wykonawca prosi o doprecyzowanie pkt 3 OPZ – ile łączy PRA ma być 

doprowadzone? W formularzu ofertowym mowa jest o 2 łączach PRA. 

Odpowiedź: 

Do lokalizacji na ul. Marynarki Polskiej148 Zamawiający wymaga doprowadzenia 2 łączy PRA. 

Zamawiający jednoznacznie opisał wymagania dla lokalizacji 2 p.3. Zamawiający nie ma możliwości 

technicznych ani prawnych zastosowania w OPZ wewnętrznego nazewnictwa stosowanego przez każdego 

potencjalnego Wykonawcę. 

Pytanie 13 



Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ): Lokalizacja nr 2 – ul. Marynarki 

Polskiej 148; Gdańsk - Wykonawca prosi o doprecyzowanie pkt 5 OPZ – co dla Zamawiającego oznacza, 

że Wykonawca zapewni nieodpłatnie zestawienia bilingowe ze wszystkich linii? 

Odpowiedź: 

Zestawienie bilingowe powinno zawierać dla każdego numeru telefonu zestawienie rozmów 

wychodzących o następującym zakresie informacji: LP, Data, Czas, Numer docelowy, operator numeru 

docelowego, Czas trwania rozmowy, Impulsy, wartość netto, wartość brutto. Powinno być dostępne w 

postaci elektronicznej w dowolnym formacie na stronie internetowej lub przysłane jako załącznik pocztą 

elektroniczną na adres kontaktowy, w terminie porównywalnym z terminem dostarczenia faktury 

Pytanie 14 

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia (zalącznik nr 1 do SIWZ): Lokalizacja nr 2 – ul. Marynarki 

Polskiej 148; Gdańsk - Wykonawca prosi o doprecyzowanie pkt 6 ppkt 3) OPZ – co Zamawiający rozumie 

pod pojęciem „awarii krytycznej”? 

Odpowiedź: 

a) „Awaria krytyczna” oznacza „uniemożliwienie nawiązania i przyjmowania połączeń telefonicznych w 

danej lokalizacji ”, czyli jakichkolwiek połączeń. Jeżeli działa jeden telefon w danej lokalizacji, to nie jest 

to awaria krytyczna.  

b) „Awaria” oznacza każde zakłócenie , które można określić w kategorii działa poprawnie/ nie działa lub 

działa z zakłóceniami. Np. nie działa jeden numer telefonu, lub działa ale z zakłóceniami.  

Pytanie 15 

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ): Lokalizacja nr 2 – ul. Marynarki 

Polskiej 148; Gdańsk - Wykonawca prosi o doprecyzowanie pkt 8 OPZ – czy do oszacowania ceny 

Wykonawca ma przyjąć dane % wskazane w rozbiciu na połączenia, czy czas połączeń podany w 

formularzu ofertowym za okres 24 m-cy? 

Odpowiedź: 

Do oszacowania ceny należy przyjąć tylko dane z formularza ofertowego. Załącznik nr 3 do specyfikacji 

Pytanie 16 

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ): Lokalizacja nr 3,4,5,6 – Delegatura w 

Słupsku oraz Punkty Obsługi Ubezpieczonych; woj. pomorskie - Wykonawca prosi o doprecyzowanie pkt 

5 OPZ – czy do oszacowania ceny Wykonawca ma przyjąć dane % wskazane w rozbiciu na połączenia, 

czy czas połączeń podany w formularzu ofertowym za okres 24 m-cy? 

Odpowiedź: 

Do oszacowania ceny należy przyjąć tylko dane z formularza ofertowego. Załącznik nr 3 do specyfikacji. 

Pytanie 17 

Dotyczy Załącznika nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia Lp. 1 i 2 tabeli (lokalizacje w Gdańsku)  - co 

Zamawiający rozumie pod pojęciem typ obecnego łącza DDI? 

Odpowiedź: 



Zamawiający kieruje ofertę do koncesjonowanych operatorów usług telekomunikacyjnych. Ale jeżeli to 

konieczne to poniżej definicja (źródło www.google.pl) 

DDI (Direct Dial In) - pula kolejnych numerów na łączu ISDN BRI lub ISDN PRI (najczęściej 10, 100 lub 

wielokrotność) do wykorzystania przez administratora centrali z nadanym przez operatora prefiksem 

(początkowymi cyframi numeru abonenta).  

Pytanie 18 

Kto jest Państwa aktualnym dostawcą poszczególnych usług telekomunikacyjnych?  

Odpowiedź: 

Obecnie usługi świadczy Volta Communications sp. z o.o. 

Pytanie 19 

Czy obecny dostawca usług jest operatorem infrastrukturalnym tj. świadczy usługi na własnej sieci, czy 

dostawcą usług jest operator WLR świadczący usługi z wykorzystanie hurtowego dostępu do sieci TP  ?  

Odpowiedź: 

Dla lokalizacji nr 1 Podwale Staromiejskie 69 – własna sieć Volta Communications sp. z o.o. 

lokalizacji nr 2 MRYNARKI Polskiej 148 – własna sieć   Volta Communications sp. z o.o.  lokalizacja nr 

3,4,5,6 usługę świadczy operator WLR jako podwykonawca Volta Communications Sp. z o.o. 

Pytanie 20 

Czy dopuszczają Państwo świadczenie usług poprze hurtowy dostęp do sieci TP (Usługa WLR)?  

Odpowiedź: 

Dla : 

-  lokalizacji nr 1 Podwale Staromiejskie 69 – NIE 

-  lokalizacji nr 2 MRYNARKI Polskiej 148 – NIE 

 - lokalizacja nr 3,4,5,6 - TAK 

Pytanie 21 

Czy obecnie obowiązująca umowa z dotychczasowym Operatorem jest umową na czas określony tj. 

kończy się konkretnego dnia (jeśli tak to do kiedy?), czy jest umową lojalnościową na czas określony z 

miesięcznym okresem wypowiedzenia?  

Odpowiedź: 

Obecna umowa jest umową na czas określony i kończy się 30-09-2012. 

Pytanie 22 

Proszę o odpowiedź na pytanie, czy dla lokalizacji Lokalizacja nr 1 – ul. Podwale Staromiejskie 69; 

Gdańsk Zamawiający obok dostępu światłowodowego i kablowego dopuszcza realizację usług poprzez 

system radiowy działający w paśmie koncesjonowanym? Dla lokalizacji nr 2 Zamawiający dopuszcza 

realizację usług drogą radiową w związku z tym niezrozumiałe jest dla Wykonawcy wprowadzenie 

wykluczenia dostępu radiowego w jednej lokalizacji a w drugiej nie. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, 

iż Zamawiający nie doprecyzował, iż w przypadku lokalizacji nr 2 łącze dostępowe radiowe powinno 

działać w paśmie koncesjonowanym. Realizacja łącza w paśmie koncesjonowanym pozwala na 

http://www.google.pl/
http://www.ficek.pl/slownik.html#bri
http://www.ficek.pl/slownik.html#pri


zapewnienie usług działających w dedykowanym, zarezerwowanym tylko dla tego łącza paśmie (zgodnie z 

prawem inne systemy nie mogą zakłócać działania tego łącza). Proszę o wyjaśnienie, z czego wynika 

wykluczenie systemu radiowego w przypadku lokalizacji nr 1? Warto podkreślić, że Zamawiający 

korzysta obecnie z usług opartych o system radiowy działający w paśmie koncesjonowanym właśnie w 

lokalizacji w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 69 od wielu lat. Opisanie przedmiotu zamówienia w 

powyższy sposób stanowi niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postawienie 

takiego zastrzeżenia powoduje, że wyklucza się automatycznie potencjalnych wykonawców, którzy 

świadczą usługi telekomunikacyjne poprzez zastosowanie łączy innych niż światłowodowe. Przez to ci, 

którzy posiadają takie łącza zostali postawieni przez Zamawiającego w nadzwyczaj uprzywilejowanej 

pozycji, co w jaskrawy i ewidentny sposób narusza zasady uczciwej konkurencji, o których jest mowa w 

art. 7 ust.1 Ustawy. Taki sposób opisania przedmiotu zamówienia stanowi także naruszenie art. 29 ust.1 

Ustawy. Zawarcie w SIWZ takich zastrzeżeń nasuwa wnioski, że Zamawiający przyznał celowo 

szczególnie korzystną pozycję jednemu z potencjalnych wykonawców. Zapewne wynika to z tego, iż 

świadczy on obecnie na rzecz Zamawiającego usługi podobne bądź identyczne z usługami objętymi 

niniejszym postępowaniem, a także dysponuje własnymi łączami dostępowymi w technologiach 

kablowych. Zatem jedynie dla tego wykonawcy (według najlepszej wiedzy wykonawcy taki potencjalny 

wykonawca jest tylko jeden) ustalone przez Zamawiającego zastrzeżenie realizacji przedmiotu 

zamówienia z zastosowaniem tylko drogi kablowej nie stanowi bariery uniemożliwiającej złożenie oferty 

w niniejszym postępowaniu.  Wykonawca  zwraca również uwagę, że  nie  ma bezpośrednich dowodów na 

to,  że sieć światłowodowa czy sieć kablowa miedziana jest bardziej bezpieczna od technologii 

radiowej.Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – „Prawo telekomunikacyjne” w żaden sposób nie różnicuje 

technologii świadczenia usługi. Gwarantuje odbiorcy końcowemu otrzymanie usługi o określonej jakości i 

wyznacza dostawcy usług określone obowiązki w razie niedotrzymania tej jakości. Z punktu widzenia 

odbiorcy końcowego nie powinno, więc mieć znaczenia w jakiej technologii są dostarczane mu usługi. 

Podsumowując, warto również wskazać na jeden aspekt poruszony w wyroku Sądu Okręgowego w 

Bydgoszczy z dnia 25.01.2006r., sygn. Akt II Ca 693/5 (niepubl.), który wypowiedział interesujący, trafny 

i istotny dla wykładni art. 29 ust 2 ustawy pogląd, że przepis ten nie wymaga faktycznego wykazania 

utrudnienia uczciwej konkurencji, lecz uznaje za wystarczający uprawdopodobnienie jej utrudnienia. Jeżeli 

zamawiający skutecznie nie udowodni, że dany produkt nie spełnia parametrów granicznych 

wyznaczonych w specyfikacji, fakt eliminacji technologii stosowanych przez innych Wykonawców 

stanowi o naruszeniu art. 29 ust.2 ustawy.  W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem 

czy Zamawiający dopuści również możliwość realizacji łączy dostępowych w technologii radiowej w 

paśmie licencjonowanym?  

 

Odpowiedź: 

W lokalizacji na ul. Podwale Staromiejskie 69 niemożliwa jest instalacja kolejnej anteny do realizacji 

dostępu drogą radiową.  Obecnie zainstalowane anteny wyczerpują możliwości technologiczne naszego 



dachu. Niemożliwe jest również dalsze zwiększanie wysokości masztu z obecną anteną. Zamawiający 

wykluczył w tej lokalizacji realizację usługi z wykorzystaniem technologii radiowej ze względu na 

konieczność zagwarantowania równego traktowania  wszystkich Wykonawców. Zamawiający ogranicza 

możliwość montażu anteny na dachu obiektu przy ul. Podwale Staromiejskie 69, natomiast absolutnie nie 

ogranicza technologii świadczenia usług. Potencjalny Wykonawca nie będzie miał możliwości 

zainstalowania kolejnej anteny na obiekcie przy ul. Podwale Staromiejskie 69.  

Pominięcie w specyfikacji zapisu o wymogu stosowania pasma koncesjonowanego jest oczywiste. 

Postawiono wymóg posiadania koncesji na świadczenie usług. Niewykonalne jest zawarcie w umowie 

wszystkich ustaw, przepisów wykonawczych, norm, i dobrych zwyczajów.  

Pytanie 23 

Prosimy o wskazanie osoby kontaktowej i terminu wizji w celu umówienia się na wizję lokalną w 

Lokalizacji nr 1.  

Odpowiedź: 

Roman Walkowiak  e-mail: roman.walkowiak@nfz-gdansk.pl; tel 609508652; od 8 do 15 w dni robocze 

Pytanie 24 

Prosimy o wskazanie osoby kontaktowej i terminu wizji w celu umówienia się na wizję lokalną w 

Lokalizacji nr 2.  

Odpowiedź: 

Jacek Górski; e-mail: Jacek.gorski@nfz-gdansk.pl tel 583218581 od 9 do 15 w dni robocze  

Roman Walkowiak;  e-mail: roman.walkowiak@nfz-gdansk.pl; tel 609508652; od 9 do 15 w dni robocze. 

Pytanie 25 

W jaki sposób jest realizowana usługa w Słupsku na numerze 59 841-04-60 i (MSN 598410461)  

Ponadto w przypadku tej lokalizacji proszę o wyjaśnienie w jaki sposób jest obecnie realizowana ta usługa 

- WLR czy w oparciu o sieć własną Wykonawcy czy może usługa jest wydzierżawiona od innego 

dostawcy?  

Odpowiedź: 

W lokalizacji nr 6 Słupsk ul. Poniatowskiego 4, wszystkie numery telefonów obsługiwane są przez 

operatora WLR świadczącego usługi z wykorzystanie hurtowego dostępu do sieci TP. 

Pytanie 26 

Proszę o potwierdzenie, iż kontrola wysokości poniesionych wydatków spoczywa na Zamawiającym 

(wzór umowy, par. 3 ust. 3 oraz 4).  

Odpowiedź: 

Kontrola poniesionych wydatków spoczywa na Zamawiającym. 

Pytanie 27 

wzór umowy, par. 3. Proszę o doprecyzowanie zapisu ust. 4. iż na pierwszej FV , na której zostanie 

wykazane osiągnięcie (przekroczenie) maksymalnej kwoty brutto określonej w ust. 1 zobowiązuje 

Zamawiającego do zapłacenia tej faktury i Wykonawcę do zaprzestania świadczenia usług. Wykonawca 



zwraca uwagę na fakt, iż specyfika usług telekomunikacyjnych polega na ich rozliczaniu "po fakcie" i nie 

jest możliwe zablokowanie świadczenia usług w momencie osiągnięcia wartości maksymalnej 

wynagrodzenia brutto, a zgodnie z przepisami zapłata za wykonaną usługę należy się świadczeniodawcy. 

Obecny zapis obarcza Wykonawcę ryzykiem związanym z brakiem odpłatności za już wykonane 

świadczenie czyli ryzykiem nieplanowanych i nieprzewidywalnych kosztów mających wpływ na rzetelną 

kalkulację oferty.  

Odpowiedź: 

Ze względu na konieczność stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający z minimum 3 

miesięcznym wyprzedzeniem będzie musiał podjąć decyzję o zakończeniu współpracy i rozpisaniu 

nowego przetargu. 

Ze względu na niemożliwość przewidzenia skuteczności  i terminu rozstrzygnięcia przetargu Zamawiający 

oszacuje wydatki przyszłe i poinformuje Wykonawcę o terminie wcześniejszego zakończenia  współpracy. 

Termin zostanie wyznaczony tak aby zakończyć współpracę przed ostatnim niepełny okresem 

rozliczeniowy, czyli zawsze kwota całkowita kontraktu będzie mniejsza niż kwota maksymalna z umowy. 

Taka interpretacja eliminuje ryzyko świadczenia usług bez zapłaty oraz mieści się w  granicach ryzyka 

prowadzenia działalności gospodarczej 

Pytanie 28 

Wzór umowy, par. 3 W treści SIWZ Zamawiający nie zamieścił informacji na temat ewentualnych zmian 

stawek podatku VAT. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie zapisu:” Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) za realizację przedmiotu 

zamówienia o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku od towarów i usług VAT 

obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy”? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 2 

Pytanie 29 

W przypadku połączeń międzynarodowych, proszę o wskazanie, ile jest połączeń międzynarodowych do 

sieci komórkowych a ile do sieci stacjonarnych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada danych do jakich sieci należą zagraniczne numery telefonów. 

Pytanie 30 

W Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia jest zapis w pkt 6 Słupsk - Typ obecnego łącza ISDN 

o numerze 59 841-04-60 i MSN (598410461), z którego wynika, że w Słupsku znajduje się jedna linia 

ISDN BRA 2B+D (z numerem głównym i dodatkowym numerem MSN). Natomiast w ZAŁĄCZNIK NR 

3 DO SPECYFIKACJI  - OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ 

CENTRALI TELEFONICZNEJ w tabeli cenowej jest zapis "Delegatura w Słupsku - Abonament  -  łącze 

cyfrowe 2szt"  Proszę o wyjaśnienie, czy w Słupsku znajduje się jedna linia ISDN 2B+D czy dwie.   

Odpowiedź: 



W lokalizacji nr 6, Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 znajdują się jedna linie ISDN BRA 2B+D (59 841-04-60 i 

MSN 598410461) 

 

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę 

  

 

Udzieloną odpowiedź należy uwzględnić przygotowując ofertę 

 

 

 

      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

       Roman Walkowiak  


