
 

 

 

 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych,  

polegających na zapewnieniu łączności komórkowej i przesyłu danych. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:  Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00048.2015    25.09.2015 r. 

l.dz.: ZP.KW-00255/15    

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI: 

1. Załącznik Nr 5 SIWZ – wzór umowy § 2, ust 4 - Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 19 a, 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. na 30 dni (albo i więcej) od daty wystawienia faktury? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis § 2, ust 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:  

„Zapłata wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych będzie dokonana w terminie 

30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo naliczonej faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na 

konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT". 

2. Załącznik Nr 5 SIWZ – wzór umowy § 3, ust 8 - wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie sekundowe 

dotyczy połączeń krajowych z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, skrócone, infolinie, serwisy 

informacyjne, Premium Rate. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w § 3, ust 8 projektu umowy dodaje zdanie drugie w brzmieniu:  

„Naliczanie sekundowe dotyczy połączeń krajowych z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, 

skrócone, infolinie, serwisy informacyjne, Premium Rate.” 

3. Załącznik Nr 5 SIWZ – wzór umowy § 3, ust 11 - Wykonawca na dzień składania ofert nie może znać 

regulacji, które w Unii Europejskiej /UE/ mogą nastąpić za parę lat, co oznacza, że nie może zapewnić 

wywiązania się z tego zapisu. Dla przykładu – co w sytuacji gdy UE zdejmie opłaty roamingowe dla 

połączeń głosowych, a nie zdejmie dla SMS, MMS lub transmisji danych? Zapis wymusza na operatorze 

taryfikację krajową wszystkich połączeń i transmisji danych – gdzie w przykładowej sytuacji ponosiłby 

znaczące koszty, bez uzyskania przychodów z tytułu świadczenia połączeń roamingowych. Wnosimy  

o wykreślenie zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis w § 3 ust. 11 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku powszechnego odstąpienia od roamingu w krajach Unii Europejskiej ( w części lub 

całości) Wykonawca usługi zapewni Zamawiającemu stawkę zgodnie z obowiązującą ofertą dla 

połączeń krajowych w zakresie w jakim nastąpi powszechne odstąpienie od roamingu w krajach Unii 

Europejskiej.” 

4. Załącznik Nr 5 SIWZ – wzór umowy § 3, ust 20 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego 

zapisu na treść: „W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia karty SIM, lub konieczności wymiany karty 

SIM na kartę Micro lub Nano SIM Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, bezpłatnie dostarczy 

zapasowe karty SIM, a bezpłatna aktywacja duplikatu karty SIM nastąpi w ciągu 24 godzin roboczych 

liczonych od zgłoszenia”?  



Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w zaproponowanej formie. 

5. Załącznik Nr 5 SIWZ – wzór umowy § 4 - czy Zamawiający będzie kontrolował poziom wykorzystania 

kwoty brutto umowy? 

Czy nie później niż na miesiąc przed upływem tego terminu Zamawiający powiadomi Wykonawcę  

w formie pisemnej o rozwiązaniu niniejszej umowy i o rozwiązaniu każdej z umów o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie kontrolował poziom wykorzystania kwoty brutto umowy oraz z miesięcznym 

wyprzedzeniem powiadomi Wykonawcę o przewidywanym zakończeniu obowiązywania umowy. 

6. Załącznik Nr 5 SIWZ – wzór umowy § 5 - wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić  

po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy 

będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U.  poz. 284). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w zaproponowanej formie. 

7. Załącznik Nr 5 SIWZ – wzór umowy § 7, ust 6 - zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza 

się na modyfikację SIWZ i zmianę zapisu w następujący sposób: „W sprawach nie uregulowanych  

w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne i Kodeksu 

Cywilnego”? 

W uzasadnieniu informuję, że ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne ma 

bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu. 

8. Załącznik Nr 1 SIWZ – oferta - informujemy iż stawka VAT naliczana jest od sumarycznej wartości 

zdarzeń w konkretnej usłudze, czyli np. pod pozycją SMS jeśli Klient prześle 1000 SMS-ów – podatek 

VAT będziemy naliczali po zsumowaniu kwoty netto wszystkich SMS-ów – czy Zamawiający dopuszcza 

takie rozwiązanie? Stawki podane w formularzu oferty zatem będą dla celów porównawczych 

składanych ofert albo Zamawiający dokona modyfikacji formularza oferty poprzez dodanie pozycji 

jednostkowej ceny netto. Wyjaśnienia poniżej. 

Zwracamy uwagę iż podanie wyłącznie stawki brutto za minutę połączenia w treści oferty, która jest 

zaokrągleniem od ceny netto może doprowadzić do nieporozumień w trakcie trwania umowy, gdy na 

fakturze Wykonawca naliczać będzie VAT od sumarycznej ilości wykonanych połączeń. Powstałe w tym 

momencie niezgodności mogą prowadzić do reklamacji, które Wykonawca będzie zmuszony oddalać, 

gdyż przytoczony powyżej sposób taryfikacji jest zgodny z prawem telekomunikacyjnym oraz ustawami 

o cenie oraz o naliczaniu podatku od towarów i usług. 

Wykonawca obliczy ceny poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej razy ilość 

jednostek oraz obliczy wartości wskazane w Specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej - cena 

jedn. netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto (zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dn. 25.05.2006r. z późn.zm.): 

Cena = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku VAT 

Współczynnika stawki podatku VAT wynosi odpowiednio: 

− 1,08 dla 8 % stawki podatku VAT, 

− 1,23 dla 23 % stawki podatku VAT. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

9. Załącznik Nr 1 SIWZ – oferta – produkty w tabeli - czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie SIWZ 

w taki sposób, że jedna stawka nie dotyczy połączeń na Infolinie i numery o podwyższonej opłacie oraz 

SMS i MMS Premium oraz SMS na stacjonarne? W uzasadnieniu informuję, że taryfikacja połączeń na 

numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne, tzw. premium oraz SMS i MMS premium jest 

bardzo zróżnicowana.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż stawki podane w Formularzu ofertowym (załącznik nr  1 do SIWZ) nie 

dotyczą połączeń na infolinie i numery specjalne. 

10. Załącznik numer 1 do SIWZ oferta lp.2 Czy Zamawiający może potwierdzić , iż Wykonawca ma podać 

koszt połączenia do sieci innych operatorów na terenie kraju? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma podać koszt połączenia do sieci innych operatorów na 

terenie kraju. 

 



11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w załączniku nr 3 (lista podmiotów należących do grupy 

kapitałowej) należało podać nazwę oraz siedzibę tych podmiotów (bez  numerów NIP/KRS)? Ustawa 

prawo zamówień publicznych jak również akty wykonawcze do niej nie określają żadnych dodatkowych 

wymogów dotyczących listy podmiotów z tej samej grupy kapitałowej, poza wyłącznie możliwością 

ustalenia na podstawie tej listy, czy w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały 

złożone oferty przez dwa lub więcej podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z 

utrwalonym orzecznictwem KIO do ustalenia, czy miało miejsce złożenie ofert przez podmioty należące 

go tej samej grupy kapitałowej, wystarczającymi informacjami są firma (nazwa przedsiębiorcy) oraz 

siedziba. Z kolei zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może żądać 

od wykonawców wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na podanie w załączniku 4 wyłącznie nazwy 

oraz siedziby pomiotów ? 

Odpowiedź: 

Załącznik nr 4 do SIWZ jest wzorem zamieszczonym przez Zamawiającego. W świetle obowiązujących 

przepisów, nie ma wytycznych jakie informacje powinna zawierać lista podmiotów. Wykonawca ma 

obowiązek załączyć do oferty dokument z danymi, umożliwiającymi Zamawiającemu weryfikację, czy 

nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 24b ust 3 ustawy PZP.  

12. Załącznik numer 5 do SIWZ  par.1 ust.2.1 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści SIWZ, poprzez 

sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem wszystkich kosztów związanych z 

przeniesieniem numerów, które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść wobec dotychczasowego 

operatora GSM? W szczególności Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że koszty te nie obejmują kar 

umownych z tytułu rozwiązania dotychczasowych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych 

(art. 57 ust. 6 ustawy prawo telekomunikacyjne)?  

Ponadto, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia 

ewentualnych kosztów wynikających z art. 71a ustawy prawo telekomunikacyjne, w związku z 

rozwiązaniem przez Zamawiającego umowy oświadczenie usług telekomunikacyjnych bez zachowania 

okresu wypowiedzenia? Czy też Zamawiający pod pojęciem „wszystkie koszty” rozumie tylko i 

wyłącznie koszty związane z fizycznym przyłączeniem do sieci Wykonawcy? Powyższe pytania 

uzasadnione są tym , iż do dokonania właściwej kalkulacji oferty, Wykonawca musi znać wszelkie 

koszty jakie mogą pojawić się na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Dodatkowo, Wykonawca wskazuje, że obowiązek poniesienia wszystkich kosztów związanych z 

przeniesieniem numerów od dotychczasowego operatora GSM spoczywa na Wykonawca może 

naruszyć konkurencyjność postępowania, w przypadku gdy jednym z uczestników postępowania 

będzie dotychczasowy operator GSM 

Odpowiedź: 

Umowa z dotychczasowym Wykonawcą nie zostanie rozwiązana, niniejsza umowa wygasa ponieważ 

Zamawiający wykorzystał kwotę którą przeznaczył na realizację zamówienia, w związku z czym kary za 

rozwiązanie umów dotychczasowych nie wystąpią. 

Zgodnie z  § 1 ust. 2 pkt 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wszystkie koszty 

związane ze świadczeniem usługi, w tym koszty związane z przeniesieniem numerów, leżą po stronie 

Wykonawcy. 

13. Załącznik numer 5 do SIWZ  par.2 ust.4   Czy Zamawiający wyraża zgodę aby regulowanie należności 

następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę 

faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej 

wystawienia? Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych 

określenie terminu płatności na 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego nie pozwala 

ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę 

na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego 

od osób prawnych. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie 

uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to 

data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w pkt nr 1. 

14. Załącznik numer 5 do SIWZ  par.3 ust.2   Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w 

par.3 ust.2    w taki sposób, że przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez Wykonawcę odbywało się 

będzie w godzinach 8.30-16.30 w dni robocze? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

15. Załącznik nr 5 do SIWZ par. 3 ust. 19 – prosimy o doprecyzowanie w jakiej ilości mogą być zamówione 

przez Zamawiającego dodatkowe karty SIM.  



Odpowiedź: 

Zamawiający będzie zamawiał karty SIM w zależności od potrzeb.  

16. Załącznik numer 5 do SIWZ  par.3 ust.3 Czy Zamawiający może wyjaśnić co rozumie pod pojęciem 

„niezwłocznie”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż niezwłocznie oznacza jak najszybciej, bez zwłoki. 

17. Załącznik numer 5 do SIWZ  par.7 ust.3 – wnosimy o wyjaśnienie na jaki czas umowa może być 

przedłużona? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 projektu umowy zamówienie będzie realizowane do wskazanego w 

umowie terminu bądź do momentu wykorzystania  kwoty, jeśli kwota ta w terminie o którym mowa w 

§ 4 ust. 1 nie zostanie wykorzystana. 

18. Stosownie do treści art. 56 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymaga formy pisemnej lub elektronicznej i powinna zawierać 

co najmniej elementy wskazane w ust. 3 ww. przepisu. W konsekwencji Wykonawca wnosi o 

wyjaśnienie treści SIWZ poprzez wskazanie czy Zamawiający przewiduje, że umowy (jednostkowe) o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych będą zawierane dla poszczególnych kart SIM i jako takie  

zawierać będą wszystkie niezbędne elementy umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z 

zastrzeżeniem że podstawowe warunki tych umów będzie określać umowa (główna)  w sprawie 

udzielenia zamówienia? Jednocześnie Wykonawca podkreśla, iż przyjęcie przez Zamawiającego, że 

jedyną podstawą świadczenia usług telekomunikacyjnych będzie załączona do SIWZ umowa  w  

sprawie udzielenia zamówienia publicznego naraża Wykonawcę na naruszenie przepisów ustawy – 

Prawo telekomunikacyjne. 

Odpowiedź: 

W przypadku zamówienia dodatkowych kart SIM, Zamawiający rozszerzy umowę  w postaci aneksu do 

umowy. 

19. Załącznik numer 5 do SIWZ  par.1 ust.3 prosimy o doprecyzowanie, że Biznes Grupa dotyczy numerów 

objętych tym postępowaniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że Biznes Grupa dotyczy numerów objętych tym postępowaniem. Ponadto 

na podstawie § 3 ust. 4 w przypadku włączenia nowej karty SIM standard, micro czy nano będzie się 

ono odbywało na warunkach zgodnych z obowiązującą ofertą Wykonawcy i będzie ona również 

zaliczać się do Biznes Grupy. 

20. Załącznik numer 5 do SIWZ  par.3 ust.8 prosimy o doprecyzowanie, że taryfikowanie co 1 sekundę 

dotyczy tylko połączeń na terenie kraju z wyłączeniem połączeń na numery specjalne czy premium a 

także połączeń międzynarodowych i wykonanych w roamingu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że taryfikowanie co 1 sekundę dotyczy tylko połączeń na terenie kraju z 

wyłączeniem połączeń na numery specjalne czy premium a także połączeń międzynarodowych i 

wykonanych w roamingu. 

21. Wykaz numerów z podziałem minutowym – czy Zamawiający może wyjaśnić co oznacza kolumna limit 

minut?  

Odpowiedź: 

Przez kolumnę „limit minutowy” Zamawiający rozumie wewnętrzne pakiety minut przypisane dla 

poszczególnych numerów Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy w celu ustawienia 

wewnętrznych pakietów dla tych numerów. Zamawiający nadmienia, że nie chodzi o abonamenty. 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy 

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie: 

− terminu składania ofert, który wyznaczony zostaje na 01.10.2015 r. do godz. 11:00.; 

− terminu otwarcia ofert, który wyznaczony zostaje na 01.10.2015 r. o godz. 11:15; 

− wniesienia wadium – wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania 

ofert, tj. do dnia 01.10.2015 r., do godz. 11:00 

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

 

 

Załącznik: 

Projekt umowy ze zmianami 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


