
Świętochłowice, dn. 21.02.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  Postępowania  na  świadczenie  usług  telefonii  komórkowej  z  dostawą  fabrycznie  nowych
telefonów  komórkowych  i  tabletów oraz  przeniesieniem dotychczasowych  numerów;  znak  sprawy
4/ZA/18.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy Tabela pierwsza,  poz.  1 – nielimitowane rozmowy i  smsy do
wszystkich sieci - zwracamy uwagę na fakt, iż dyrektywa Unii Europejskiej - Roam Like At Home
(Dzwoń  jak  w  domu)  –  dotyczy  planów  taryfowych  standardowych,  tzw.  oferty  komercyjnej.  W
przypadku niniejszego postępowania i  nałożonych wymogów na operatorów przez Zamawiającego,
będziemy mieli do czynienia z taryfami niestandardowymi – dopasowanymi do zapisów zapytania. Nie
można zatem zastosować bezpośrednio dyrektywy unijnej, aby wszelkie bezpłatne usługi oferowane na
terenie kraju dotyczyły jednocześnie połączeń realizowanych w roamingu w krajach Unii Europejskiej.
Wnosimy  o  doprecyzowanie  zapisów,  iż  wszelkie  połączenia  zawarte  w  opłacie  abonamentowej
(głosowe,  SMS, MMS) dotyczą  zdarzeń realizowanych na terenie  Polski,  z  wyłączeniem połączeń
specjalnych,  Premium Rate,  SMS na  numery stacjonarne,  infolinii  oraz  połączeń realizowanych w
roamingu, które będą taryfikowane wg cennika połączeń dla klientów biznesowych, właściwego dla
zaoferowanej taryfy.
Jednocześnie przypominamy, iż regulacja UE dotyczy wyłącznie połączeń realizowanych w roamingu
(poza granicami kraju), a nie dotyczy połączeń międzynarodowych (z Polski za granicę), które operator
będzie świadczył zgodnie z cennikiem usług dla klientów biznesowych.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów zapytania w powyższym zakresie?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy Tabela pierwsza poz. 2 i 3 - wnosimy o doprecyzowanie iż wymóg
dotyczy połączeń  w  ruchu  krajowym.  Limit  10GB będzie  do  wykorzystania  wyłącznie  na  terenie
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Polski. Transmisja danych w roamingu będzie rozliczana zgodnie z aktualnym cennikiem dla klientów
biznesowych, właściwym dla zaoferowanej taryfy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie
zapisów zapytania w powyższym zakresie?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy - Treść oświadczenia Wykonawcy – uwzględniając zapis zawarty
w § 3, ust. 5 wzoru umowy wnosimy o modyfikację treści zapisu: „Termin płatności faktur 30 dni od
daty  otrzymania  faktury.”  na  treść  zgodna  z  umową  „Termin  płatności  faktur  30  dni  od  daty
wystawienia faktury.” Czy Zamawiający doprecyzuje zapisy zapytania w powyższym zakresie?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Załącznik Nr 2 § 5 wzoru umowy - zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu, że naliczenie kar
umownych  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  po  zakończeniu  postępowania  reklamacyjnego,
potwierdzającego  winę  Wykonawcy,  prowadzonego  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). Wykonawca informuje, że zgodnie z § 7.1. Jednostka
dostawcy usług, rozpatrująca reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia
jej złożenia.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów zapytania w powyższym zakresie?

Odp.: Zgodnie z SWKO. 

Pytanie 5

Wnosimy o doprecyzowanie zapisów w zakresie  przedmiotu zamówienia gdzie w pkt 1,  lit  a jest:
„Świadczenie usług telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych - 41 użytkowników
komórkowych  aparatów  telefonicznych  z  kartami  SIM  oraz  3  użytkowników  kart  SIM
wykorzystywanych  w  tabletach  do  nawiązywania  połączeń  z  Internetem”,  a  w  załączniku  Nr  1
Formularz Ofertowy Tabela pierwsza poz 1 jest w sumie 44 SIM. Proszę o doprecyzowanie ile kart ma
być do  połączeń głosowych (41 sztuki) a ile do Internetu (3 szt. do tabletu) i tym samym odpowiednie
dostosowanie treści tabeli formularza ofertowo-cenowego?

Odp.: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Ilość kart do połączeń głosowych – 41 szt., ilość kart do
internetu – 3 szt. W Załączniku nr 1 poz. 1 zamiast ilość sztuk 44 powinno być ilość sztuk 41.
Zamawiający poprawia omyłkę i umieści na stronie www.zoz.net.pl poprawiony Załącznik nr 1.

Pytanie 6

Czy Wykonawca ma koniecznie do oferty dołączać:
- deklaracje zgodności producenta,
- certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną

http://www.zoz.net.pl/


w  zakresie  oferowanego  sprzętu?  Dokumenty  te  są  dostarczane  wraz  ze  sprzętem  w  pudełku
startowym.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenia do oferty deklaracji zgodności producenta oraz
certyfikatu i dokonuje modyfikacji SKWO w tym zakresie.

Pytanie 7

Par 2 ust. 6 - Wnosimy o doprecyzowanie – jaki obecnie status posiadają numery Zamawiającego w
sieci obecnego Wykonawcy? Czy umowy są związane umową lojalnościową – jeżeli tak to prosimy o
podanie  daty.  Jednocześnie  informujemy iż  w  przypadku  gdy  umowy z  obecnym  operatorem nie
dobiegły jeszcze  do końca,  niemożliwe jest  ich przeniesienie  do sieci  nowego Wykonawcy w taki
sposób  aby  odbyło  się  to  bezkosztowo.  Niezgodnym  z  prawem  jest  postawione  wymaganie  aby
Zamawiający nie ponosił żadnych kosztów w takim przypadku, co można odczytać jako przeniesienie
zobowiązań z tytułu podpisanej umowy na inny podmiot czyt. nowego Wykonawcę. W związku z tym
jeżeli  Zamawiający  podpisał  umowę  z  jednym  Wykonawcą,  a  obecnie  chce  rozwiązać  ją  przed
upływem terminu jej obowiązywania, sam jest zobowiązany do pokrycia wszelkich należności z tej
umowy wynikających.  Pokrycie  kar  innego  podmiotu  utrudnia  wzięcie  udziału  w  takim przetargu
nowemu potencjalnemu operatorowi,  gdyż koszty tych kar musi ująć w swojej ofercie.  Sytuacja w
której  nowy  operator  miałby  pokryć  kary  innego  podmiotu  stawia  w  uprzywilejowanej  pozycji
obecnego operatora, który takich kar – kosztów w swojej ofercie nie musi uwzględnić, a co za tym
idzie, stoi w sprzeczności z zapewnieniem równych warunków dla wszystkich Wykonawców i uczciwej
konkurencji

Odp.: Zamawiający informuje, że obecna umowa obowiązuje do 28.02.2018 r.

Pytanie 8

Prosimy o takie  doprecyzowanie zapisów, z  których jednoznacznie wynikać będzie,  ze 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, 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 Wykonawcy niezwłoczne
usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 4.



Pytanie 9

Wykonawca zwraca się o ograniczenie odpowiedzialności określonej w par 5 ust. 1 f) oraz w par 6 do
wysokości szkody rzeczywistej. Szkody z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) są i tak rzadko
dochodzone w praktyce sądowej jako niezwykle trudne do określenia i udowodnienia. Jednocześnie
fakt,  że Wykonawcy muszą wziąć ich ryzyko pod uwagę, naraża Zamawiającego na podwyższenie
kosztów oferty.

Odp.: Zgodnie z SWKO.

Pytanie 10

Umowa nie przewiduje żadnego ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości kar umownych,
które mogą zostać nałożone na Wykonawcę. Tym samym, nie można wykluczyć sytuacji, w której kara
umowna zostanie  naliczona w wysokości  większej  niż  wartość kontraktu.  Prosimy więc o dodanie
zapisu uwzględniającego wprowadzenie ograniczenia łącznej wysokości kar umownych.

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapisy § 5 ust. 1 na następujący:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości  10%  szacunkowej wartości brutto przedmiotu umowy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi lub
rozwiąże  umowę  w  trybie  natychmiastowym  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca,

b) w wysokości  0,5% szacunkowej wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w
dostarczeniu lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków
ilościowych w dostarczonym towarze, ale nie więcej niż 10% wartości umowy,

c) w wysokości  0,2% szacunkowej wartości brutto  przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w
realizowaniu reklamacji ilościowej lub jakościowej, ale nie więcej niż 10% wartości umowy,

d) w wysokości  0,2% szacunkowej wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w
dostarczeniu sprzętu zastępczego,  ale nie więcej niż 10% wartości umowy,

e) w wysokości 10% szacunkowej wartości umowy brutto za naruszenie zakazu określonego w §11
umowy,

f) Zamawiający  ma  prawo  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  jeżeli  wysokość
szkody przekracza wartości zastrzeżone w karach umownych lub szkoda wynikła z innego tytułu.

Pytanie 11

Par 7 ust. 1 - !!! zamawiający rozwiąże umowę w sytuacji określonej w par 7 ust. 1

Odp.: Zgodnie z SWKO.

Pytanie 12

Par 8 ust. 1 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed rozwiązaniem Umowy przeprowadzi
procedurę  wyjaśniającą,  tzn.  wezwie  Wykonawcę  do  usunięcia  nieprawidłowości,  wskaże  termin
dodatkowy  do  usunięcia  nieprawidłowości  oraz  wskaże  te  nieprawidłowości,  a  dopiero  po



bezskutecznym  upływie  ww.  terminu  dodatkowego  Zamawiający  Umowę  rozwiąże.  Przesłanki
rozwiązania Umowy przez Zamawiającego powinny być ograniczone do przypadków niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy z winy Wykonawcy. 
Ponadto,  czy  Zamawiający  potwierdzi,  iż  jest  uprawniony  do  rozwiązania  Umowy wyłączenie  w
przypadkach, gdy naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę będą mieć charakter rażących
naruszeń?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że przed rozwiązaniem umowy przeprowadzi procedurę wyjaśniającą.
Reszta zgodnie z SWKO.


