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SPZOZ/SAN/ZP/176/2016                                                  Sanok, dnia 29.08.2016r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej dla SP 
ZOZ w Sanoku nr SPZOZ/ZAP/526/2016 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

Zapytanie Ofertowe - Przedmiot zamówienia  
 
* Pytanie nr 1  
Pkt 8 – Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy połączenia międzynarodowe, roamingowe, SMS 
i MMS typu Premium, połączenia z infoliniami, biurami numerów, SMS na numery stacjonarne itp. 
inne usługi niestandardowe będą naliczane zgodnie z cennikiem świadczenia usług 
telekomunikacyjnych dołączonym do umowy i nie będą uwzględnione w opłacie abonamentowej 
obejmującej nielimitowane połączenia głosowe, SMS i MMS krajowe. 
Odpowiedź: Tak z wyłączeniem połączeń z infolinią operatora (biurem obsługi klienta), które są 
realizowane bezpłatnie. 
 
* Pytanie nr 2  
Pkt 9 – Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że pakiet połączeń internetowych obejmuje 
połączenia wykonane na terenie kraju. 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 3  
Pkt 14 oraz pkt 11 IPU - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu - Wykonawca wystawiając 
fakturę za usługi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy uwzględnia w niej koszty 
wykonanych w tym okresie rozliczeniowym połączeń np. telefonicznych, a więc mamy do czynienia z 
opłacaniem z dołu. Natomiast abonament za usługi telekomunikacyjne jest opłacany z góry. Wyżej 
wymieniony sposób rozliczania jest zgodny z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
Telekomunikacyjne, mającą bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia 
publicznego. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację 
zapisu i uwzględnienie informacji, że w przypadku naliczenia opłat abonamentowych za usługi 
telekomunikacyjne zostanie on naliczony z góry. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
* Pytanie nr 4  
Pkt 16 oraz pkt 13 IPU - Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje 
zapisu i określenie iż za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania należności na rachunku bankowym 
Wykonawcy, zgodnie z art.454 par 1 Kodeksu Cywilnego uznanie zapłaty należności następuje z 
chwilą postawienia środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela – czyt. Wykonawcy – co w 
przypadku płatności bezgotówkowej oznacza wpłynięcie środków na konto Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
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Zapytanie Ofertowe – Warunki płatności  
 
* Pytanie nr 5  
Prosimy o doprecyzowanie zapisu zgodnie z wymaganiami zapisanymi w opisie Przedmiotu 
Zamówienia  
Odpowiedź: Zamawiający udziela informacji poniżej. 
 
Zapytanie Ofertowe – Istotne postanowienia umowy 
 
* Pytanie nr 6  
Pkt 4 - Zwracamy się z prośbą o rezygnację z przesyłania zgłoszeń awarii e-mailem/faxem. 
Wykonawca w e-mailu/faxie może nie otrzymać wystarczającej ilości informacji, aby mógł ustalić 
źródło problemu a to może znacznie wydłużyć czas realizacji zgłoszenia. Tylko zgłoszenie na 
Infolinię i odpowiedź na pytania zadane przez Doradcę umożliwi ą ustalenie źródła problemu. Tak 
wykonawcy jak i zamawiającemu powinno zależeć na szybkim usunięciu awarii a nie na samym 
naliczaniu kar umownych. 
Odpowiedź: Tak, zgodnie z regulaminem operatora. 
 
* Pytanie nr 7  
Pkt 5 oraz pkt 7 - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez dodanie informacji, że to po 
stronie Zamawiającego będzie leżeć kontrola wykorzystania kwoty przeznaczonej na świadczenie 
usług telekomunikacyjnych.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
* Pytanie nr 8  
Pkt 16 - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów i uwzględnienie informacji, że naliczenie kar 
umownych przez Zamawiającego może nastąpić wyłącznie po zakończeniu postępowania 
reklamacyjnego, potwierdzającego winę Wykonawcy, prowadzonego na zasadach i warunkach 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji  
i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U.  poz. 
284). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 9  
Przedmiot Zamówienia pkt 5: Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu poprzez określenie iż okres 
gwarancji dla terminali wyniesie 24 mies., dla akcesoriów 12 mies., bateria 6 mies., nośniki pamięci 
90 dni (karty pamięci), z wyłączeniem produktów marki Apple (firma Apple udziela 12 miesięcznej 
gwarancji na swoje produkty na terenie Polski) Takie okresy gwarancji określają producenci tychże 
terminali, Wykonawca nie może sam wydłużyć tych terminów - gdyż to nie on określa warunki 
ewentualnych napraw (koszty napraw są po stronie producenta sprzętu jako gwaranta). 
Odpowiedź: Zgodnie z warunkami producenta urządzenia. 
 
* Pytanie nr 10  
Przedmiot Zamówienia pkt 7: Czy dopuszczalne jest wystawienie oddzielnej faktury sprzedaży 
terminali? Wykonawca musi wystawić taki dokument zgodnie z obowiązującymi przepisami 
podatkowymi, oraz dla potwierdzenia ważności karty gwarancyjnej telefonu – tym bardziej gdy w IPU 
pkt 6) Zamawiający podaje składowe opłat miesięcznych i nie wymienia w nich opłaty miesięcznej za 
telefon. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wystawienie oddzielnej faktury za terminale przy czym płatność 
musi być rozłożona na miesięczne należności. Przy założeniu, że miesięczna wartość faktury za 1 nr 
nie może przekroczyć kwoty 30 zł. brutto.  
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INFORMACJA DODATKOWA 
Zamawiający informuje, że prawidłowy termin płatności to 30 dni licząc od dnia otrzymania 

prawidłowej faktury VAT. 
 

Zmiana terminu złożenia oferty:  

BYŁO 30.08.2016 JEST 2.09.2016 

 
 
   Z poważaniem  

 
 

 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 


