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Warszawa, 2016-08-18 

WZP.221.103.2016 

2016-09392 

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych na „Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do 
mobilnego Internetu”, znak sprawy: WZP.221.103.2015 

 

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

Pytanie 1: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, Formularz ofertowy - w formularzu 
w ust. 2 jest mowa: 
a) wynagrodzenie za świadczenie Usług o których mowa w §  1 ust 2 pkt. 1. 6. 7 w 
ramach zamówienia podstawowego (…), 
b) wynagrodzenie za świadczenie Usług o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-5 w ramach 
zamówienia opcjonalnego (…)". 
Prosimy o informację do jakich konkretnie dokumentów przetargowych odnoszą się 
powyższe odwołania (wskazane podkreśleniem)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że podkreślenia wskazane Formularzu ofertowym w ust. 2 
odnoszą się do Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego - Projekt Umowy. 

Pytanie 2:  

Dotyczy Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, Formularz ofertowy ust. 2; pkt c) - 
uprzejmie informujemy, iż stwierdzenie „wynagrodzenie za wszystkie dodatkowe Usługi 
posiadane przez Operatora, z których to Usług korzystał Zamawiający ponad opłaty 
abonamentowe" jest bardzo nieprecyzyjne - operatorzy usług telefonii komórkowej 
świadczą szereg usług dodatkowych ponadto na etapie składania ofert, oferent nie 
posiada wiedzy o usługach z których Zamawiający korzystał. 
Uprzejmie prosimy o informację : 
a) o jakich konkretnie „usługach dodatkowych" jest mowa w ww. punkcie ? 
b) jakie ilości (szacunkowe) ma przyjąć oferent do skalkulowania kosztów 
wykorzystanych przez Zamawiającego „usług dodatkowych"? 
Odpowiedź:  
Ad. a) Dodatkowe usługi oznaczają usługi zgodne z cennikiem Wykonawcy dla klienta 
biznesowego (np. Infolinia, roaming włączony opcjonalnie). 



 

 
2 

Ad. b) Do składania ofert należy przyjąć 5% całkowitego wynagrodzenia za abonament 
w załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego - Formularz cenowy wiersz „Inne opłaty 
zgodne z cennikiem klienta biznesowego”, w którym uwzględnione są te opłaty. 

Pytanie 3 

Dotyczy Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.5.13 - 
a) prosimy o potwierdzenie, iż przez sformułowanie „wg biznesowego planu taryfowego 
Wykonawcy" Zamawiający rozumie obowiązujący w danym dniu Cennik wykonawcy dla 
klientów biznesowych? 
b) prosimy o informację jak rozumieć niniejszy zapis (tj. że wszystkie pozostałe usługi 
niewymienione w ofercie taryfikowane będą wg biznesowego planu taryfowego 
Wykonawcy) w świetle zapisu w ust. 2, pkt c) Formularza ofertowego (gdzie 
Zamawiający oczekuje wpisania konkretnego wynagrodzenia za wszystkie dodatkowe 
usługi posiadane przez Operatora z których to korzystał Zamawiający)? 
Odpowiedź:  
Ad. a) Zamawiający potwierdza, iż przez sformułowanie „wg biznesowego planu 
taryfowego Wykonawcy" należy  rozumieć obowiązujący w danym dniu Cennik 
wykonawcy dla klientów biznesowych.  
Ad. b) Zamawiający  w zapisie Formularza ofertowego ust. 2, pkt c) przyjął opłaty 
dodatkowe jako Inne opłaty zgodne z cennikiem klienta biznesowego (np. Infolinia, 
roaming włączony opcjonalnie). Zamawiający do szacowania przyjął 5% całkowitego 
wynagrodzenia za abonament.  

Pytanie 4 

Dotyczy Formularza Cenowego - wiersz piąty formularza cenowego jest opisany jako: 
„Opłaty dodatkowe związane z usługami poza abonamentem (roaming, transmisja 
danych za krajem itp.), 5 % łącznego wynagrodzenia za abonament": 
a) prosimy o informację jakie konkretnie „usługi dodatkowe” Zamawiający na myśli ? 
b) prosimy o informację, czy wpisana do formularza kwota abonamentu brutto ma 
stanowić dokładnie „5 % łącznego wynagrodzenia za abonament”? 
c) prosimy o informację, czy „5% łącznego wynagrodzenia za abonament” ma być 
liczone od sumy wszystkich opłat abonamentowych w formularzu (czyli l.p. 1 i 2; kolumna 
kwota abonamentu umowa 14 miesięcy i 9 dni)? 
d) prosimy o informację jaki jest cel wskazywania „opłaty dodatkowej związanej z 
usługami poza abonamentem", skoro pkt 1.5.13 Opisu przedmiotu zamówienia, 
Informuje, iż „wszystkie pozostałe usługi nie wymienione w ofercie taryfikowane będą wg 
biznesowego planu taryfowego Wykonawcy"? 
e) prosimy o informację w jaki sposób miałoby następować rozliczenie opłaty wskazanej 
w l.p. 5 formularza ofertowego? 
Odpowiedź: 
Ad. a) Dodatkowe usługi oznaczają Inne opłaty zgodne z cennikiem Wykonawcy dla 
klienta biznesowego (np. Infolinia, roaming włączony opcjonalnie). 
Ad. b) Zamawiający potwierdza, że wpisana do formularza kwota abonamentu brutto ma 
stanowić dokładnie „5 % łącznego wynagrodzenia za abonament”? 
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Ad. c) Wynagrodzenie za opłaty dodatkowe ma być liczone od sumy wszystkich opłat 
abonamentowych (zgodnie z zaznaczeniem na czerwono w tabeli poniżej). 
Ad. d) Wskazanie „opłaty dodatkowej związanej z usługami poza abonamentem" jest 
związane z wewnętrzną procedurą Zamawiającego dotyczącą zabezpieczenia środków 
finansowych na realizację umowy. 
Ad. e) Opłata ta ma zostać doliczona do abonamentu numeru MSISDN, który skorzystał  
z tej usługi i  ma zostać wyszczególniona na szczegółowym wykazie dołączonym do 
faktury.  
 

 

Pytanie 5  

Dotyczy Formularza Cenowego - prosimy o potwierdzenie, że opłata abonamentowa za 
okres 9 dni ma zostać przeliczona jako 9/30 miesięcznej opłaty abonamentowej ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia postanowienia Umowy § 3 ust. 1 i 2 oraz formularza cenowego. 
Zmienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma. 
 
Pytanie 6: 
§ 3 ust. 1 
1. Czy Zamawiający dopuszcza świadczenie usług telekomunikacyjnych do momentu 
pisemnego potwierdzenia jej zakończenia przez Zamawiającego z właściwym okresem 
wypowiedzenia według Regulaminu Świadczenia Usług Operatora? 
2. Na kim - Zamawiającym czy Wykonawcy - będzie spoczywał obowiązek kontrolowania 
poziomu wykorzystania kwoty wartości Umowy? Co w sytuacji jeśli wykorzystanie kwoty 
wartości Umowy opisanej w powyższym pkt będzie miała miejsce w trakcie cyklu 
rozliczeniowego? Czy Zamawiający dopuszcza ze z dnia na dzień zostaną wyłączone 
wszystkie usługi? 
Odpowiedź:  
Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości pisemnego potwierdzenia zakończenia 
świadczenia usług telekomunikacyjnych z właściwym okresem wypowiedzenia według 
regulaminu świadczenia usług operatora. 
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Ad. 2 Obowiązek kontrolowania poziomu wykorzystania kwoty wartości Umowy 
spoczywa na Zamawiającym. Zamawiający poinformuje Wykonawcę jeśli zaistnieje 
ryzyko wyczerpania powyższego na co najmniej jeden okres rozliczeniowy przed 
wyczerpaniem ww. kwoty. Zamawiający dopuszcza, że z dnia na dzień zostaną 
wyłączone wszystkie usługi. 
 
Pytanie 7:  
Czy Zamawiający potwierdzi, iż to Zamawiający jest Stroną odpowiedzialną za 
kontrolowanie czy kwota Umowy (§ 6 ust. 1 Umowy) została wykorzysta i powiadomi 
Wykonawcę o ryzyku wyczerpania powyższego na co najmniej jeden okres rozliczeniowy 
przed wyczerpanie ww. kwoty? 
Odpowiedź:  
Odpowiedź w pytaniu nr 6 (Ad. 2). 
 
Pytanie 8:  
1. Co Zamawiający rozumie przez „prawidłowo" wystawioną fakturę VAT, tzn. czy aby 
faktura VAT została uznana za prawidłowo wystawioną wystarczające jest aby zawierała 
wszystkie elementy wymagane przez obowiązujące przepisy w tym zakresie, czy 
Zamawiający wymaga dodatkowych elementów. Jeżeli wymaga, to wnosimy o ich 
precyzyjne oznaczenie. Ewentualnie prosimy o wykreślenie słowa „prawidłowo" 
2. Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT 
obowiązek podatkowy za dostawę usług telekomunikacyjnych powstaje w momencie 
wystawienia faktury dokumentującej dostawę tego typu usługi, nie później jednak niż z 
upływem terminu płatności, z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych i 
radiokomunikacyjnych. Stąd też uzależnienie początku biegu terminu płatności od 
nieznanej Wykonawcy daty doręczenia faktury do Zamawiającego uniemożliwia 
prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego, a ponadto ze względu na 
właściwości systemu rozliczeniowego Wykonawcy, poważnie utrudnia prawidłowe 
wystawienie faktury VAT. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści tego zapisu w taki sposób, żeby 
termin płatności określony był na np. x dni od daty wystawienia faktury? 
Odpowiedź: 
Ad 1. Zamawiający za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uznaje fakturę, która zawiera 
wszystkie elementy wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz odnosi się do 
przedmiotu umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie słowa „Prawidłowo”. 
Ad 2. Zamawiający podtrzymuje postanowienia umowy. Wykonawca  ma bezpośredni 
wpływ na datę w jakiej zostanie doręczona faktura VAT, może doręczyć osobiście, za 
potwierdzeniem odbioru lub w formie elektronicznej. 
Jeżeli Wykonawca zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT wystawi stosowny 
dokument księgowy potwierdzający wykonanie usługi, a następnie niezwłocznie doręczy 
Zamawiającemu to faktycznie będzie mieć wpływ na termin wymagalności faktury, 
a w konsekwencji datę jej płatności przez Zamawiającego. 
 
 
 



 

 
5 

Pytanie 9:  
Ponadto, czy Zamawiający wyjaśni co rozumie przez „prawidłowo" wystawioną fakturę 
VAT, tzn. czy aby faktura została uznana za fakturę prawidłowo wystawioną, 
wystarczające jest zawarcie w niej wszystkich elementów wymaganych przez przepisy 
w tym zakresie, czy Zamawiający wymaga dodatkowych elementów? (jeżeli 
Zamawiający wymaga, aby faktura zawierała dodatkowe elementy, to wnosimy o ich 
enumeratywne wyliczenie); 
Odpowiedź: 
Odpowiedź w pytaniu nr 8 (Ad.1). 
 
Pytanie 10:  
Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia określonego w § 6 ust. 5 Umowy w 
taki sposób, aby termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, a nie od dnia jej dostarczenia do Zamawiającego? Dotychczasowy zapis 
nie pozwala na ustalenie właściwej daty powstania obowiązku podatkowego (data 
wystawienia faktury VAT, jest dla Wykonawcy datą pewną), co w konsekwencji może 
narazić Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytuły nieterminowego odprowadzania 
podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych; 
Odpowiedź: 
Odpowiedź w pytaniu nr 8 (Ad 2). 

 
Pytanie 11:  
§ 7 
1. Wykonawca wnosi o modyfikację treści par 7 ust. 3 Umowy, poprzez przyjęcie, że 
zapłata kar umownych nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego 
noty obciążeniowej. Utrzymanie postanowień umownych umożliwiających potrącenie kar 
z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje bowiem możliwości weryfikacji zasadności 
i poprawności naliczenia tych kar. Dodatkowo prosimy o takie doprecyzowanie zapisów 
Umowy, z których jednoznacznie wynikać będzie, ze Zamawiający naliczy kary umowne 
jeśli w terminie 30 dni od daty zdarzeń Wykonawca nie wykaże, iż nie ponosi winy za 
wystąpienie zdarzenia na podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. Akt II CR 419/67): ,,(...) jeżeli wykonanie 
lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które 
strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c), kary umownej nie 
nalicza się." Stąd naliczenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być 
poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego 
na celu umożliwienie. 
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie par 7 ust. 2 Umowy w taki 
sposób, żeby nie było wątpliwości, że Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści? 
Odpowiedź: 
Ad  1 Zamawiający podtrzymuje postanowienia umowy, jednocześnie wskazuje, że kara 
umowna naliczana jest na podstawie par. 7 ust. 1 w związku z par. 8 ust. 3 tj. po 



 

 
6 

uprzednim wezwaniu do należytego wykonania Umowy z wyznaczeniem odpowiedniego, 
nie dłuższego niż 3 dni robocze terminu. 
Ad  2. Zamawiający podtrzymuje postanowienia umowy. 

Pytanie 12:  
Par 8 ust. 1 - Istotą umowy zawartej na czas oznaczony jest jej obowiązywanie do 
upływu terminu na jaki została zawarta. Możliwość rozwiązania takiej umowy kłóci się z 
naturą tego stosunku zobowiązaniowego. Przesłanki rozwiązania umowy przez 
Zamawiającego powinny być ograniczone do przypadków niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy z winy Wykonawcy. Postanowienia par. 8 ust. 1 są 
sprzeczne z zasadą trwałości umowy zawartej na czas określony, która stanowi 
podstawę do oszacowania ceny za świadczone usługi i gwarancji zwrotu poniesionych 
przez Wykonawcę kosztów. Oferta składana w przetargu jest indywidualnie kalkulowana 
i uwzględnia specjalne obniżone ceny, przy założeniu świadczenia usług przy 
wskazanym wolumenie, przez określony czas. Postanowienia par. 8 ust. 1 umożliwiają 
Zamawiającemu rozwiązanie umowy w przypadkach niezawinionych przez Wykonawcę 
i mogą prowadzić do nadużyć po stronie Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia umowy. 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jako kwotę Umowy wskazać kwotę netto, a nie jak 
dotychczas brutto? Umowa zawierana jest na czas określony, w czasie którego możliwa/ 
prawdopodobna jest zmiana stawki podatku VAT. Oznaczenie wynagrodzenia 
Wykonawcy jako kwotę netto pozwoliłoby na uniknięcie zawierania aneksu w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku, Wykonawca doliczyłby do cen netto 
stawkę podatku VAT obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT; 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia zapytania ofertowego. Ustawowa zmiana 
stawki podatku VAT nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia należnego 
wykonawcy. 
 
Pytanie 14: 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia określonego w § 6 ust. 5 zdanie 
drugie Umowy, w taki sposób aby za dzień zapłaty przyjmować dzień uznania na 
rachunku bankowym Wykonawcy? W tym przedmiocie wielokrotnie wypowiadał się Sąd 
Najwyższy, m.in. w wyroku z dnia 12.07.1996 roku (II CRN 79/96), zgodnie z którym „w 
rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać 
trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego" 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia umowy. 

Pytanie 14: 
Czy Zamawiający potwierdzi, iż nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania do 
wysokości utraconych korzyści? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. 
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Pytanie 15: 
Czy Zamawiający usunie postanowienie określone w § 8 ust. 1 Umowy? Nieotrzymanie 
środków budżetowych to okoliczność całkowicie niezależna od Wykonawcy. Wykonawca 
kalkulując ofertę zakłada, że będzie świadczył usługi przez czas obowiązywania Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia umowy. 

Pytanie 16: 
Czy Zamawiający usunie postanowienia określone w § 8 ust. 2 Umowy? Przedmiotowa 
instytucja jest właściwa jedynie w odniesieniu do umów zawartych w reżimie ustawy 
prawo zamówień publicznych, podczas, gdy niniejsza Umowa nie jest zawierana w 
rzeczonych reżimie. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia umowy. 

Pytanie 17: 
Czy Zamawiający będzie zawierał z Wykonawcą indywidulane umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych, które zgodnie z art. 56 ustawy prawo telekomunikacyjne są 
podstawą świadczeń a usług telekomunikacyjnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zawierania innych umów niż Umowa o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, która jest załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

Jednocześnie, w związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany 
treści projektu umowy, Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

Dotychczasowy zapis: 

§ 3. 

Termin obowiązywania Umowy 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, przy czym świadczenie usług telefonii 

komórkowej oraz dostępu do mobilnego Internetu rozpoczynają się od dnia 2016-09-

20 do dnia 2017-11-30 lub do wyczerpania środków w łącznej kwocie określonej w § 6 

ust. 1, wynikającej z oferty, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 

2. Umowa na wszystkie zamówione numery MSISDN, bez względu na termin ich 

zamówienia, zostaje rozwiązana w jednym terminie tj. 2017-11-30 od dnia rozpoczęcia 

świadczenia usługi telefonii komórkowej oraz dostępu do mobilnego Internetu. 

 

Otrzymuje brzmienie: 
§ 3. 

Termin obowiązywania Umowy 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, przy czym świadczenie usług telefonii 

komórkowej oraz dostępu do mobilnego Internetu rozpoczynają się od dnia 2016-09-
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20 do dnia 2017-11-19 lub do wyczerpania środków w łącznej kwocie określonej w § 6 

ust. 1, wynikającej z oferty, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 

2. Umowa na wszystkie zamówione numery MSISDN, bez względu na termin ich 

zamówienia, zostaje rozwiązana w jednym terminie tj. 2017-11-19 od dnia rozpoczęcia 

świadczenia usługi telefonii komórkowej oraz dostępu do mobilnego Internetu. 

 

§ 6 

Zasady rozliczeń oraz Wynagrodzenie 
1. Maksymalne wynagrodzenie, które może otrzymać Wykonawca za prawidłowe 

wykonanie Umowy nie może przekroczyć łącznie … zł (słownie złotych: …) brutto, w 
tym VAT, w tym:  

 1) wynagrodzenie za świadczenie Usług o których mowa w § 1 ust 2 pkt. 1, 6, 7 w 
ramach zamówienia podstawowego w wysokości nie przekraczającej łącznie … zł 
(słownie złotych: …) brutto, w tym VAT,  

2) wynagrodzenie za świadczenie Usług o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-5 w ramach 
zamówienia opcjonalnego w wysokości nie przekraczającej łącznie … zł (słownie 
złotych: …) brutto, w tym VAT,  

3) wynagrodzenie za wszystkie dodatkowe Usługi posiadane przez Operatora, z których 
to Usług korzystał Zamawiający ponad opłaty abonamentowe w wysokości nie 
przekraczającej łącznie … zł (słownie złotych: …) brutto, w tym VAT.  

 
 
 
Otrzymuje brzmienie: 

§ 6 
Zasady rozliczeń oraz Wynagrodzenie 

 
1. Maksymalne wynagrodzenie, które może otrzymać Wykonawca za prawidłowe 

wykonanie Umowy nie może przekroczyć łącznie … zł (słownie złotych: …) brutto, w 
tym VAT, w tym:  

 1) wynagrodzenie za świadczenie Usług o których mowa w § 1 ust 2 pkt. 1, 6, 7 w 
ramach zamówienia podstawowego w wysokości nie przekraczającej łącznie … zł 
(słownie złotych: …) brutto, w tym VAT,  

2) wynagrodzenie za świadczenie Usług o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-5 w ramach 
zamówienia opcjonalnego w wysokości nie przekraczającej łącznie … zł (słownie 
złotych: …) brutto, w tym VAT,  

3) wynagrodzenie za inne opłaty zgodne z Cennikiem Wykonawcy dla klienta 
biznesowego, w ramach usług z których korzystał Zamawiający ponad opłaty 
abonamentowe w wysokości nie przekraczającej łącznie … zł (słownie złotych: …) 
brutto, w tym VAT. 

 

 



 

 
9 

W związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany treści Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

Dotychczasowy zapis: 

4. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, przy czym świadczenie usług telefonii 
komórkowej oraz dostępu do mobilnego internetu rozpoczynają się od dnia 2016-09-20 
do dnia 2017-11-30 lub do wyczerpania środków w łącznej kwocie, wynikającej z oferty, 
w zależności co nastąpi wcześniej. Umowa na wszystkie zamówione numery MSISDN, 
bez względu na termin ich zamówienia, zostaje rozwiązana w jednym terminie tj. 2017-
11-30 lub do wyczerpania środków w łącznej kwocie, wynikającej z oferty, w zależności 
co nastąpi wcześniej. 

Otrzymuje brzmienie:  

4. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, przy czym świadczenie usług telefonii 
komórkowej oraz dostępu do mobilnego internetu rozpoczynają się od dnia 2016-09-20 
do dnia 2017-11-19 lub do wyczerpania środków w łącznej kwocie, wynikającej z oferty, 
w zależności co nastąpi wcześniej. Umowa na wszystkie zamówione numery MSISDN, 
bez względu na termin ich zamówienia, zostaje rozwiązana w jednym terminie tj. 2017-
11-19 lub do wyczerpania środków w łącznej kwocie, wynikającej z oferty, w zależności 
co nastąpi wcześniej. 

 

W związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany treści Zapytania 
ofertowego, Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

 
Dotychczasowy zapis: 
11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego  

1) osobiście lub przesłać na adres: Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, pokój 127, 

piętro I; 

lub 

2) w postaci elektronicznej na adres e-mail : a.glowacz@csioz.gov.pl; 

lub 

3) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2016-08-22, do godziny 12:00. 

 
Otrzymuje brzmienie : 
11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego  

mailto:a.glowacz@csioz.gov.pl
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1) osobiście lub przesłać na adres: Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, pokój 127, 

piętro I; 

lub 

2) w postaci elektronicznej na adres e-mail : a.glowacz@csioz.gov.pl; 

lub 

3) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2016-08-24, do godziny 12:00. 

 

Jednocześnie Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 1 do Formularza 
Ofertowego - Formularz cenowy oraz zmieniony projekt Umowy, stanowiący 
załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 
z upoważnienia Dyrektora 

Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 

 
(-) Piotr Szymański 
Zastępca Dyrektora 

ds. Teleinformatycznych 
 

Sporządził: Nowakowski Władysław 

mailto:a.glowacz@csioz.gov.pl

