Poznań, 17.03.2016 r.
Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: NT.4.2507.6.2016.
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR
Odpowiadając na pytania do Zapytania o cenę na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych
(z wyłączeniem dostaw aparatów telefonicznych oraz modemów) w ramach telefonii
komórkowej", nr sprawy NT.4.2507.6.2016, Zamawiający informuje o udzielonych
odpowiedziach:
Pyt.1.
Pkt 1.A.3) OPZ zapytania ofertowego - Wykonawca informuje, iż niemożliwe jest przenoszenie numerów
z innych podmiotów do sieci Wykonawcy na Zamawiającego z kilku powodów:
a) numer przypisany do jednego podmiotu w jednej sieci, nie może zostad aktywowany w innej sieci na innym
podmiocie - wnosimy o modyfikację zapisu i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów na:
Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych
i wykorzystanych przez Zamawiającego (przerwa w świadczeniu usług w momencie przenoszenia numeracji do
nowego operatora może występowad w godzinach 00:00 a 03:00 w nocy), zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie warunków korzystania z uprawnieo w publicznych sieciach
telefonicznych (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010r.)
b) niemożliwe jest przenoszenie numeracji do sieci Wykonawcy w momencie, gdy umowa u obecnego
operatora nie dobiegła jeszcze do kooca.
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu, iż wszelkie przeniesienia numerów z innych podmiotów na Zamawiającego
odbywad się będą w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami i regulacjami.
c) warunki handlowe pozyskane w trybie przetargu dotyczą kart SIM podlegających tej umowie, czyli
wymienionych w SIWZ. Wykonawca nie może zapewnid warunków wynikających z umowy dla każdej karty SIM
aktywowanej w jego sieci, a przeniesionej z innego podmiotu na Zamawiającego. Wnosimy o doprecyzowanie,
iż karty przeniesione na Zamawiającego będą aktywowane na warunkach ogólnodostępnych – lub ustalonych
indywidualnie, w porozumieniu z Wykonawcą.
Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.
Pyt.2.
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy i załącznik Nr 2 Formularz Cenowy - wnosimy o udostępnienie formularzy w
wersji edytowalnej.
Odp: Tak, zostanie udostępniona wersja edytowalna.
Pyt.3.
Załącznik Nr 2 Formularz Cenowy - czy dopuszczalne jest podanie ceny jednostkowej 0,00 PLN?
Odp: Tak, wyrażamy zgodę.
Pyt.4.
Załącznik Nr 2 Formularz Cenowy, poz. 4 i 5 - niemożliwe jest ustalenie jednej ceny za SMS i MMS na numery
stacjonarne w równiej cenie za SMS i MMS na numery komórkowe. Wnosimy o wykreślenie zapisu o cenie za
SMS i MMS na numery stacjonarne – połączenia te będą wyceniane zgodnie z cennikiem operatora.
Odp: Tak, zgadzamy się, że SMS i MMS wysłany do sieci stacjonarnych będzie taryfikowany zgodnie z
cennikiem operatora. Formularz ofertowy będzie obejmowad tylko SMS i MMS wysłany na numery
komórkowe do operatorów zarejestrowanych w Polsce.
Pyt.5.
Załącznik Nr 2 Formularz Cenowy, poz. 7, 8, 9 - które z tych pozycji oznaczają abonament na karcie SIM służącej
do połączeo z Internetem, a które z tych pozycji będą oznaczały usługi włączane na kartach SIM do połączeo
głosowych? Czy poprzez obecne zapisy należy rozumied, iż Zamawiający zamierza opłacad na każdej karcie SIM
abonament z pozycji 6 oraz jedną z opłat z poz. 7,8 lub 9 – jako sumę?
Odp: Tak, Zamawiający zamierza tak robid.
Pyt.6.
Załącznik Nr 3 wzór umowy, § 1, ust 1, pkt 1 – zwracam się z prośbą o doprecyzowanie informacji dotyczącej
ilości aktywacji – w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o 12 dostępach mobilnych do Internetu,
natomiast w umowie o 11 dostępach. Jaka jest właściwa ich liczba?

Odp: Prawidłowa liczba kart SIM to 76 w tym 65 realizujących połączenia głosowe i na wybranych kartach
transmisję danych oraz 11 kart wyłącznie do transmisji danych (zgodnie z zał. Nr 4). Stosowna zmiana będzie
uwzględniona w § 1, ust 1, pkt 1 umowy.
Pyt.7.
Załącznik Nr 3 wzór umowy, § 1, ust 1, pkt 3 – Wykonawca informuje, iż niemożliwe jest przenoszenie numerów
z innych podmiotów do sieci Wykonawcy na Zamawiającego z uwagi na to że numer przypisany do jednego
podmiotu w jednej sieci, nie może zostad aktywowany w innej sieci na innym podmiocie - Wnosimy o
modyfikację zapisu i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów na: Wykonawca zapewni
przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystanych przez
Zamawiającego (przerwa w świadczeniu usług w momencie przenoszenia numeracji do nowego operatora
może występowad w godzinach 00:00 a 03:00 w nocy), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie warunków korzystania z uprawnieo w publicznych sieciach telefonicznych
(Dz.U. z dnia 28 grudnia 2010r.). Wnosimy o doprecyzowanie zapisu, iż wszelkie przeniesienia numerów z
innych podmiotów na Zamawiającego odbywad się będą w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami i
regulacjami.
Odp: Tak, zgadzamy się na modyfikację zapisu ofertowego w tym zakresie. Stosowna zmiana będzie
uwzględniona w § 1, ust 1, pkt 3 umowy.
Pyt.8.
Załącznik Nr 3 wzór umowy, § 2, ust 7 – zwracam się z prośba o rezygnację zapisu, informacje o kwocie
wykorzystanej w danym miesiącu znajdują się każdorazowo w wystawionej fakturze VAT.
Odp: Tak, zgadzamy się.
Pyt.9.
Załącznik Nr 3 wzór umowy, § 4, ust 7 - czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje zapisu i określenie iż za dzieo
zapłaty uznaje się dzieo uznania należności na rachunku bankowym Wykonawcy, zgodnie z art.454 § 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.
Odp: Nie, nie wyrażamy zgody.
Pyt.10.
Wnosimy o zmniejszenie minimalnych wartości transmisji danych z dotychczasowych 24 GB na 20 GB – czy
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zaproszenia w tym zakresie?
Odp: Tak, wyrażamy zgodę na zmianę tej wartości na 20 GB.
Pyt.11.
Proszę o potwierdzenie, jaka jest faktyczna ilośd aktywowanych usług z dostępem do Internetu, czy nie
powinno byd: 15 kart 20 GB, 15 kart 12 GB, 5 kart 1 GB?
Odp:
15 dostępów – o minimalnej wartości transmisji danych 20 GB,
15 dostępów – o minimalnej wartości transmisji danych 12 GB,
5 dostępów – o minimalnej wartości transmisji danych 1 GB.

