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Warszawa, 2018-10-09 

WZP.270.165.2018  
2018-16970 

 
 
 
 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do mobilnego 
Internetu dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia., znak sprawy: 
WZP.270.165.2018 
 
W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 
w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść 
pytań i udziela odpowiedzi. 
 
Pytanie nr 1:  
§ 2 ust. 6 projektu umowy – wykonawca zwraca uwagę, że wskazany w tym postanowieniu zakres 
osób objętych obowiązkiem zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę jest zbyt szeroki, a nadto 
sprzeczny z postanowieniami pkt 12 OPZ. Obowiązkiem tym nie mogą być bowiem abstrakcyjne 
osoby nie mające związku z wykonywaniem Umowy. Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego 
postanowienia i jego ujednolicenie z postanowieniami pkt 12 OPZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany postanowienia umowy i OPZ: 
1) umowa § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące usługi w zakresie czynności administracyjno-
biurowych związanych z obsługą realizacji przedmiotu umowy będą w okresie realizacji Umowy 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).” 
2) OPZ pkt 12 lit. c otrzymuje brzmienie: 
„c) Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób za 
trudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w lit. a), ze wskazaniem imienia 
i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu),”. 
 
Pytanie nr 2:  
W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że usługi wliczone w opłaty 
abonamentowe lub o stałej opłacie abonamentowej nie obejmują opłat typu Premium Rate. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że usługi wliczone w opłaty abonamentowe lub o stałej opłacie 
abonamentowej nie obejmują opłat typu Premium Rate. 
 



 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 
 tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl  
Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

2 

Pytanie nr 3:  
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pkt 4.1.a OPZ poprzez wskazanie czy w ramach tej 
funkcjonalności Zamawiający będzie również uprawniony do wykonywania połączeń w roamingu 
obszaru UE + EUG do krajów z tego obszaru oraz do odbierania połączeń na tym obszarze? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w ramach tej funkcjonalności Zamawiający będzie również uprawniony 
do wykonywania połączeń w roamingu obszaru UE + EUG do krajów z tego obszaru oraz do 
odbierania połączeń na tym obszarze. 
 
Pytanie nr 4:  
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pkt 4.3.a OPZ poprzez wskazanie, że wskazane tam usługi nie 
dotyczą wysyłania SMS na numery stacjonarne.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że wskazane usługi w pkt 4.3. a OPZ nie dotyczą wysyłania SMS na numery 
stacjonarne. 
 
Załączniki:  
1) Aktualny Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach;  
2) Aktualny Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór umowy po zmianach. 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
 

(-) Bartłomiej Wnuk 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby 

umocowanej) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Wysmułek Dariusz 


