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Warszawa, 2017-10-20 

WZP.270.145.2017 

2017-14684 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

  
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: 

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do mobilnego Internetu 
dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, znak sprawy: 
WZP.270.145.2017. 

 
W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy dotyczących treści Zapytania ofertowego, 
Zamawiający przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi. 
 

Pytanie 1 

Odnośnie zapisów Zapytania Ofertowego, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji pkt 
23 ZP, poprzez wskazanie, że termin na zawarcie Umowy nie będzie krótszy niż 7 dni 
kalendarzowych?  
Zgodnie z obecną treścią przedmiotowego pkt Zamawiający przedmiotowy termin może 
kształtować dowolnie, co w skrajnym przypadku może upoważniać Zamawiającego do 
wyznaczanie terminu bardzo krótkiego trudnego do zachowania przez Wykonawcę. Należy 
podkreślić, że brak zawarcia Umowy w wyznaczonym terminie usankcjonowane jest 
unieważnieniem wyboru określonej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia Umowy w terminie nie krótszym niż 3 dni 
kalendarzowe od przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający potwierdzi, iż przeniesienie dotychczas używanych przez Zamawiającego 
numerów z sieci operatora, który aktualnie świadczy usługi, do sieci Wykonawcy którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą nie jest związane z obowiązkiem zapłaty na rzecz 
dotychczasowego operatora jakichkolwiek kar umownych, a jeżeli jest to koszty te poniesie 
Zamawiający?  
Jeżeli przeniesienie numerów jest związane z obowiązkiem zapłaty jakichkolwiek kar umownych 
na rzecz dotychczasowego operatora, to Zamawiający w sposób jawny stawia na uprzywilejowanej 
pozycji Wykonawcę, który aktualnie świadczy usługi (bowiem Wykonawca taki nie ma obowiązku 
zapłaty kar umownych). 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż przeniesienie dotychczas używanych przez Zamawiającego numerów 
z sieci operatora, który aktualnie świadczy usługi, do sieci Wykonawcy którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą nie jest związane z obowiązkiem zapłaty na rzecz dotychczasowego 
operatora jakichkolwiek kar umownych. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyjaśni kiedy zostanie przekazana lista numerów posiadanych przez 
Zamawiającego?  
Odpowiedź: 
Zamawiający przekaże listę numerów w dniu podpisania Umowy. 
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Pytanie 4 

Czy Zamawiający potwierdza, że przeniesienie numerów nastąpi zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień 
w publicznych sieciach telefonicznych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że przeniesienie numerów nastąpi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień 
w publicznych sieciach telefonicznych. 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji pkt 2 ppkt 6 a) OPZ, poprzez wskazanie, że 
w przypadku przedłużenia procedury przetargowej, termin uruchomienia usługi/ obowiązywania 
Umowy zostanie proporcjonalnie przesunięty?  
Brak takiego postanowienia może skutkować nieporozumieniami pomiędzy Stronami przykładowo 
w przypadku przekroczenia terminu wskazanego w tych postanowieniach przed zawarciem 
Umowy lub zawarcia Umowy ze znacznym opóźnieniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje pkt 2 ppkt 6 a) Opisu przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 6 

Zamawiający w treści OPZ wskazuje konkretną datę na uruchomienie usług, tj. 20 listopada 2017 
r. (pkt 2 ppkt 6 a OPZ); z kolei w Umowie (§ 1 ust. 2 Umowy) Zamawiający przewiduje, że 
przeniesienie numerów nastąpi w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej 
niż od 20.11.2017 r.  
Czy Zamawiający wyjaśni przedmiotową niespójność? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że data uruchomienia usługi telekomunikacyjnej rozpocznie się z dniem 
2017-11-20. 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji pkt 4 ppkt 2 k) OPZ, poprzez wskazanie, że 
Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy jest uprawniony do bezpłatnej zmiany 
maksymalnie 10 numerów?  
Należy zauważyć, że Zamawiający dysponuje określoną pulą numerów i nie może zgodzić się na 
przyznanie niczym nieograniczonego uprawnienia do bezpłatnej zmiany przyznanej puli numerów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikacji pkt 4 ppkt 2 k) Opisu przedmiotu zamówienia 
oraz informuję, że w trakcie trwania obecnej Umowy Zamawiający nie korzystał z przysługującej 
mu usługi. 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji pkt 4 ppkt 3 c) oraz pkt 6 ppkt 6 d) OPZ, 
poprzez wskazanie, że maksymalnie Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie 10 
sztuk duplikatów kart SIM?  
Zgodnie z obecną treścią ww. postanowień Wykonawca ma obowiązek dostarczyć bliżej 
nieokreśloną liczbę duplikatów kart SIM, przy czym nie przysługuje mu za to żadne dodatkowe 
wynagrodzenie. Tym samym w skrajnym przypadku przedmiotowe postanowienie może być 
interpretowane, jako nieograniczony obowiązek Wykonawcy do dostarczenia duplikatów kart SIM. 
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Zamawiający bowiem nie precyzuje w jakim przypadku będzie on uprawniony do uzyskania 
przedmiotowych duplikatów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuję postanowień pkt 4 ppkt 3 c) oraz pkt 6 ppkt 6 d) Opisu przedmiotu 
zamówienia. 
We wskazanych powyżej punktach jest wyszczególnione w jakich sytuacjach Zamawiający jest 
uprawniony do otrzymania duplikatu kart SIM. 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby cennik dla pozostałych usług niewskazanych w Umowie 
stanowił załącznik do Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający potwierdzi, iż jest odpowiedzialny za kontrolowanie, czy procentowy poziom 
maksymalnej kwoty, o którym mowa w § 1 ust 4 Umowy został wyczerpany i powiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem? 
Ponadto, prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku wyczerpania ww. poziomu Wykonawca ma 
zaprzestać świadczenia usług dodatkowo płatnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający odpowiedzialny jest za kontrolowanie maksymalnego wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. W przypadku wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawca 
zaprzestanie świadczenia usług. 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 5 ust. 7 Umowy, poprzez wskazanie, że 
termin zapłaty będzie liczony od daty wystawienia faktury, a nie od daty jej otrzymania? 
Czy Zamawiający uzna za „prawidłowo” wystawioną fakturę – zgodnie z postanowieniem 
określonym m.in. w 5 ust. 7 Projektu Umowy – fakturę, która będzie zawierała wszystkie elementy 
wymagane przez przepisy powszechnie obowiązujące, które regulują tą kwestię, czy też 
Zamawiający wymaga również dodatkowych elementów? Jeżeli Zamawiający wymaga 
dodatkowych elementów to prosimy o ich precyzyjne wskazanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość modyfikacji § 5 ust. 7 Wzoru Umowy. 
Zamawiający uzna za „prawidłowo” wystawioną fakturę – zgodnie z postanowieniem określonym 
m.in. w § 5 ust. 7 Wzoru Umowy – fakturę, która będzie zawierała wszystkie elementy wymagane 
przez przepisy powszechnie obowiązujące, które regulują tą kwestię. Zamawiający nie wymaga 
również dodatkowych elementów poza wskazanymi w § 5 ust. 7 Wzoru Umowy. 

Pytanie 12 

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, m.in. wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 12.07.1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96) „w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę 
otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego”.  
W związku z powyższym, czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia określonego w § 5 
ust. 7 Umowy, w taki sposób, aby był zgodny z aktualnym orzecznictwem w tym zakresie, tj. aby 
za termin zapłaty przyjęty został dzień uznania na rachunku bankowym Wykonawcy, a nie dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego? 
Odpowiedz: 
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Zamawiający nie modyfikuje postanowienia określonego w § 5 ust. 7 Wzoru Umowy. 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wysokości kar umownych?  
Kary przewidziane przez Zamawiającego mogą mieć charakter kar rażąco wygórowanych. 
Wysokość zastrzeżonych kar w niektórych przypadkach może nawet kilkukrotnie przekraczać 
przychód z tytułu świadczenia danej usługi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje postanowień w zakresie wysokości kar umownych. 

Pytanie 14 

Zamawiający przewidział dla siebie prawo do potrącania kwoty kar umownych z należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy.  
W związku z powyższym zauważyć należy, iż działanie Zamawiającego oparte na ww. prawie 
doprowadzić może nie tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy Stronami Umowy, a także 
może wywrzeć negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia. Niejednokrotnie bowiem 
zarówno sam fakt wystąpienia zdarzenia, skutkującego naliczeniem kar umownych, jak i ustalenie 
wysokości kary umownej, może być sporny. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie przez 
Strony Umowy działań zmierzających nie tylko, do ustalenia przesłanek skutkujących powstaniem 
roszczenia, ale także czynników wpływających na ich wysokość. Niczym nieograniczone 
jednostronne prawo do naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego 
z należnego wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu 
podjęcie próby zbadania, czy naliczone kary umowne potrącone zostały naliczone prawidłowo i w 
odpowiedniej wysokości. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację przedmiotowego postanowienia, tak, aby 
możliwość potrącania kar umownych przez Zamawiającego, nie była jednostronną czynnością 
Zamawiającego, a wymagała zgody obu Stron, w tym Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w przypadku naliczenia kar umownych wystawia notę obciążeniową z określonym 
terminem dokonania płatności. Jednocześnie informuję, że potrącenie jest uprawnieniem 
Zamawiającego. 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji Umowy i ograniczenia odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu zapłaty kar umownych do kwoty 20 % wynagrodzenia określonego 
w Umowie?  
Brak przedmiotowego ograniczenia może skutkować koniecznością zapłaty kar umownych 
przewyższających wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje postanowień Wzoru Umowy w powyższym zakresie. 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 7 Projektu Umowy, poprzez dodanie ust. 6 
o treści: „naliczenie kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania 
reklamacyjnego zgodnie z § 6 Umowy”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie modyfikuję postanowień Wzoru Umowy w powyższym zakresie. 

Pytanie 17 
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Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 7 ust. 2 Umowy poprzez wskazanie, że 
przedmiotowa kara umowna będzie liczona od wartości tej części zamówienia, która nie została 
zrealizowana prawidłowo?  
Taka modyfikacja byłaby współmierna do powstałej szkody Zamawiającego. W ocenie Wykonawcy 
kara umowna naliczana za pojedyncze uchybienie nie powinna być liczona od wartości globalnej 
umowy, gdyż będzie rażąco wygórowana, nie będzie bowiem stanowiła naprawienia powstałej 
szkody, a dodatkowy zysk Zamawiającego. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie modyfikuję postanowień Wzoru Umowy w powyższym zakresie. 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający zmodyfikuje § 7 ust. 2 Umowy zastępując opóźnienie zwłoką?  

Opóźnienie bowiem oznacza każde uchybienie terminowi – również takie, na które Wykonawcy nie 

miał wpływu – podczas, gdy zwłoka to uchybienie termowi z przyczyn zależnych od Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie modyfikuję postanowień Wzoru Umowy w powyższym zakresie. 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści Umowy, poprzez wykreślenie § 8 ust. 

1? 

Wykonawca nie może zgodzić się na postanowienie, zgodnie z którym uprawnienia do odstąpienia 

od Umowy będzie zależne od działań podmiotu trzeciego (np. cofnięcie środków finansowych), na 

które Wykonawca nie będzie miał żadnego wpływu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie modyfikuję postanowień Wzoru Umowy w powyższym zakresie. 

Pytanie 20 

Czy Zamawiający potwierdzi, iż na podstawie Umowy, w przypadku powstania szkody 

u Zamawiającego spowodowanej niewłaściwym wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, 

uprawniony jest on do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokości do rzeczywiście 

poniesionej straty z wyłączenie utraconych korzyści? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. 

Pytanie 21 

Czy Zamawiający będzie zawierał indywidualne UoŚUT, które są dla Wykonawców, będących 

operatorami telekomunikacyjnymi, podstawą do świadczenia usług telekomunikacyjnych, zgodnie 

z postanowieniem art. 56 ust 3 Pt? 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie będzie negatywna, czy Zamawiający zgodzi się na dodanie 

elementów wymienionych w ww. art. 56 ust. 3 Pt do wzoru Umowy, załączonego do SIWZ? 

W przeciwnym razie operator - Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym nie będzie 

uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych, zgodnie z wymogami Pt lub narazi się na 

konsekwencje prawne i finansowe w przypadku kontroli Prezesa UKE. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuję, iż umowa będzie zawarta na realizację przedmiotu zamówienia opisanego 

w załączniku nr – 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia na zasadach 

określonych w załączniku nr – 3 do Zapytania ofertowego- Wzoru Umowy. 

Pytanie 22 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 8 ust. 3 Umowy, poprzez wskazanie, że: 

a) Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od Umowy będzie poprzedzone wezwaniem 

Wykonawcy do realizacji Umowy w sposób prawidłowy, a następnie bezskutecznym 

upływem wyznaczonego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. Zamawiający 

wprawdzie przewiduje obowiązek wcześniejszego wezwania Wykonawcy, jest on jednak 

nieprecyzyjny, stąd w ocenie Wykonawcy winien zostać doprecyzowany.  

b) Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Umowy musi mieć charakter istotny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie modyfikuję postanowień Wzoru Umowy w powyższym zakresie. 

Pytanie 23 

Zgodnie z zapisami pkt 4 ppkt 2) lit. d OPZ Wykonawca w ramach opłat abonamentowych dla 

każdej telefonicznej karty SIM zapewni „Bezpłatne przekazywanie połączeń - przekierowania 

połączeń przychodzących na wskazany przez siebie numer lub pocztę głosową”. 

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o powiedzenie, czy numer na który 

zostaną przekierowane połączenia będzie numerem krajowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przekierowane połączenia będą numerami krajowymi. 

Pytanie 24 

Zgodnie z zapisami pkt 4 ppkt 2) lit. k OPZ Wykonawca w ramach opłat abonamentowych dla 

każdej telefonicznej karty SIM zapewni „możliwość zmiany numeru telefonu dla dowolnej 

telefonicznej karty SIM w okresie trwania Umowy”. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o oszacowanie, dokonania ilu zmian Zamawiający przewiduje 
w trakcie trwania umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuję odpowiedź na pytanie nr 7. 
 
Pytanie 25. Dotyczy-Opis przedmiotu zamówienia 
PKT 3, podpunkt 1 a, 2a 
Prosimy o uwzględnienie, iż Cena jednej wiadomości SMS dotyczy tylko zdarzeń zrealizowanych 
w kraju, na numery krajowe, z wykluczeniem numerów specjalnych, informacyjnych oraz 
o podwyższonej opłacie. W przypadku smsów wysłanych na adres email zostanie naliczona opłata 
zgodnie z załączonym cennikiem.  
Prosimy o uwzględnienie, iż Cena jednej wiadomości MMS dotyczy tylko zdarzeń zrealizowanych 
w kraju, na numery krajowe, z wykluczeniem numerów specjalnych, informacyjnych oraz 
o podwyższonej opłacie. 
W przypadku wysłania sms, czy mms na nieprawidłowy numer, czy też na adres email zostanie 
naliczona opłata zgodna z obowiązującym cennikiem Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednocześnie opisane usługi w pkt. 3 ppkt 1 a) oraz ppkt 2 
a) nie dotyczą numerów specjalnych, informacyjnych oraz o podwyższonej opłacie. 



 

 
7 

Pytanie 26. Dotyczy-Opis przedmiotu zamówienia 
PKT 4 
Podpunkt 1 
Wnosimy o doprecyzowanie jak rozumieć wymaganie wspólnego konta dla wszystkich 
zamówionych kart SIM? 
Czy oznacza to wymóg wystawienia jednej faktury dla wszystkich kart SIM? 
Odpowiedź: 
Wszystkie karty SIM posiadane przez Zamawiającego powinny być rozliczane z jednego konta 
bilingowego. 
Zapis w pkt 4 ppkt 1 OPZ oznacza również wymóg wystawienia jednej faktury dla wszystkich kart 
SIM. 
 
Pytanie 27. Dotyczy-Opis przedmiotu zamówienia 
PKT 4 
Podpunkt 2 b i c 
Wnosimy o doprecyzowanie, iż powyższe wymagania dotyczą tylko zdarzeń realizowanych na 
terenie kraju 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 28. Dotyczy-Opis przedmiotu zamówienia 
PKT 5 
Podpunkt 1 
Prosimy o doprecyzowanie, iż dotyczy tylko połączeń zrealizowanych w kraju, na numery krajowe, 
z wyłączeniem numerów specjalnych, informacyjnych i o podwyższonej opłacie, oraz połączeń 
odebranych na roamingu na terenie UE 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednocześnie informuje, że opisane rozliczenie połączeń 
w pkt. 5 ppkt 1 nie dotyczy numerów specjalnych, informacyjnych oraz o podwyższonej opłacie. 
 
Pytanie 29. Dotyczy - Formularz ofertowy 
Wiersz 11 Opłaty nie wskazane w OPZ zgodne z cennikiem Wykonawcy dla klienta 
biznesowego (20% całości zamówienia) 
Przedmiotowe postanowienie nie precyzuje, jaki cennik należy przyjąć do ustalenia wynagrodzenia 
za zamówiony sprzęt. Operatorzy posługują się różnymi cennikami (różnorodnie je nazywając) i 
ofertami, które często przewidują bardzo odmienne rozliczania usług, inne ceny ich świadczenia 
ustalane w zależności od np. planu taryfowego czy zakresu i ilości zamówionych usług. 
Uniemożliwia to nie tylko prawidłowe sporządzenie oferty, ale również utrudni rozliczenia między 
stronami w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.  
Pojęcie cennika wykonawcy dla klienta biznesowego jest niejednoznaczne i nie pozwala na 
precyzyjnie określenie wymagań Zamawiającego, co narusza art. 29 ust. 1 Pzp. 
Ponadto, zważywszy na różnorodność ofert operatorów telefonii komórkowej, niedoprecyzowanie 
wymagań Zamawiającego w tym zakresie może prowadzić do złożenia ofert nieporównywalnych.  
Wnosimy o dokonanie modyfikacji poprzez ustalenie, że wykonawcy przedstawią Zamawiającemu 
cennik usług niewymienionych w SIWZ przed podpisaniem Umowy i będą dokonywać jego 
aktualizacji przy każdorazowym wprowadzeniu nowych usług dostępnych dla Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 30. Dotyczy - Formularz ofertowy 
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Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie z czego wynika wprowadzona 
wartość 0 zł w załączniku Formularz ofertowy w komórce E11 i F11? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zastosował formułę. Wykonawca po uzupełnieniu wymaganych pól, wartość komórek 
E11 i F11 zostanie wypełniona automatycznie. 
 
Pytanie 31. Dotyczy - Formularz ofertowy 
Formularz cenowy - Co należy wpisać w formularzu ofertowym, jeśli Wykonawca oferuje 
bezpłatnie jakąś usługę? Czy Zamawiający dopuszcza wpisanie w formularzu ofertowym ceny 
jednostkowej brutto „0”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza powyższe w zakresie zapytania ofertowego.  
 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia 
 

(-) dr inż. Kajetan Wojsyk 
Zastępca Dyrektora  

ds. Bezpieczeństwa i Współpracy 
Międzynarodowej 

(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby umocowanej) 

 


