
Szczecin, dnia 12 maja 2010 r. 
 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
w odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie 
telefonii komórkowej z zachowanie dotychczasowych numerów telefonicznych wraz z dostawą 
aparatów telefonicznych w ilości 121 sztuk dla Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w 
Szczecinie”, udzielamy następujących wyjaśnień: 

  
 
Treść pytania 1: 
„Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za świadczone usługi telekomunikacyjne wypłacane będzie 
na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby 
Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień 
obciąŜenia rachunku Zamawiającego.” 
Wykonawca prosi o zmianę zapisu na: „termin zapłaty 21 dni od daty wystawienia faktury” 
 
Treść udzielonej odpowiedzi na pytanie 1: 
Zamawiający w załączniku nr 5 do siwz zmienia treść postanowień określonych w § 4 w ust. 3 i 4. 
 
Treść pytania 2: 
„Za aparaty telefoniczne i akcesoria Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające ze 
złoŜonej oferty przetargowej, w terminie 14 dni od dat dostarczenia faktury do siedziby 
Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 
Wykonawca dopytuje, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z powyŜszego punktu terminu 
zapłaty za sprzęt, poniewaŜ terminy i zasad płatności za sprzęt określa producent i dostawca sprzętu”. 
 
Treść udzielonej odpowiedzi na pytanie 2: 
Zamawiający  w załączniku nr 5 do siwz zmienia treść postanowień określonych w § 4 w ust. 3 i 4. 
 
Treść pytania 3. 
„Naliczanie sekundowe, począwszy od pierwszej sekundy trwania połączenia do wszystkich 
operatorów telefonii” 
Czy naliczanie sekundowe dotyczy tylko połączeń krajowych?” 
 
Treść udzielonej odpowiedzi na pytanie 3: 
Tak 
 
Treść pytania 4: 
„Wykonawca zapewni odbiór uszkodzonego, wadliwego sprzętu w ciągu 24 godzin od momentu 
zgłoszenia uszkodzenia w godzinach urzędowania zamawiającego (dni robocze od 07:00 do 15:00), i 
dowóz sprzętu – po usunięciu wady lub jego naprawie, w godzinach urzędowania zamawiającego. 
Koszt odbioru i dowozu musi być wliczony w cenę oferty, 

a) w okresie usuwania uszkodzonych urządzeń wykonawca dostarczy urządzenia zastępcze o 
tych samych parametrach, 

Wykonawca dopytuje, czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyŜszego zapisu na : „wykonawca 
zapewni odbiór uszkodzonego, wadliwego sprzętu w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia 
uszkodzenia”. 
 
Treść udzielonej odpowiedzi na pytanie 4: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 



Treść pytania 5: 
„ł ączności głosowej w czasie rzeczywistym, opartej na technologii przesyłu danych, (np. GPRS) 
umoŜliwiającej połączenia jeden do jeden i jeden do wielu za pomocą naciśnięcia dedykowanego w 
aparacie przycisku, bez konieczności wyboru numeru, dla 8 abonamentów według dyspozycji 
Zamawiającego,” 
Wykonawca dopytuje, czy Zamawiający mogłyby doprecyzować te wymagania?” 
 
Treść udzielonej odpowiedzi na pytanie 5: 
Zamawiający nie widzi konieczności doprecyzowywania wymagań. 
 
Treść pytania 6: 
„W zakres zamówienia wchodzi dostawa 121 aparatów telefonicznych, z czego: 

1) 85 sztuk nowych aparatów komórkowych i aktywacja numerów abonamentowych z 
zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych w momencie zawarcia umowy z 
wykonawcą, na które okres zakończenia umowy z dotychczasowym wykonawcą, 

2) 36 sztuk nowych aparatów komórkowych i aktywacja numerów abonamentowych z 
zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych w momencie zawarcia umowy z 
wykonawcą, na które okres zakończenia umowy z dotychczasowym operatorem przypada 
w okresie późniejszym,” 

PoniewaŜ dalej w pkt 5 p.pkt 6 jest mowa o karach za zerwanie dotychczasowych umów, wykonawca 
prosi o doprecyzowanie, czy Zamawiający chce aby 36 sztuk nowych aparatów było włączonych w 
momencie podpisania umowy, czy po okresie zakończania umów z dotychczasowym operatorem 
(zgodnie z tabelą rozdz. XV pkt 5 ppkt 3). 
Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę na nierówne traktowanie oferentów, w stosunku do 
aktualnego wykonawcy, który nie musi ponosić kosztów związanych z zerwaniem umów przez 
Zamawiającego”. 
 
Treść udzielonej odpowiedzi na pytanie 6: 
W momencie wejścia w Ŝycie umowy z wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu. 


