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             Do Wykonawców 

 

Sprawa 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Statystycznego 
w Bydgoszczy 

 
Informuję, że w trakcie trwania postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „na świadczenie 
usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.”, do Zamawiającego 
wpłynęły następujące pytania, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami. 
 
PYTANIE 1 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający potwierdzi, że umowa wykonawcza 
zostanie zawarta na wzorze dostarczonym przez Wykonawcę?. 
 
ODPOWIEDŹ 
Umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy, jednak musi ona być zgodna z zapisami niniejszego Zapytania 
ofertowego. 
 
PYTANIE 2 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowień w pkt VI ppkt 10 ZO  
w zakresie uzależnienia prawa do odstąpienia od umowy od przyczyn zależnych od Wykonawcy? 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacja zapisu. 
 
PYTANIE 3 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowień pkt VI ppkt 10 ZO tak, 
aby wprowadzić dodatkowy termin na naprawę uchybień przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego? 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacja zapisu. 
 
PYTANIE 4 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający potwierdzi w zakresie pkt 4 OPZ, że 
przeniesienie dotychczas posiadanych przez Zamawiającego numerów telefonicznych nastąpi w trybie 
przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r.  w sprawie warunków 
korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2324)? 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający potwierdza, że przeniesienie numerów ma nastąpić w trybie przewidzianym przepisami 
Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r.  w sprawie warunków korzystania z uprawnień w 
publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2324). 
 
PYTANIE 5 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie pkt 9 ppkt 2 lit. a) i b) OPZ, że 
nieodpłatność nie dotyczy połączeń, SMS i MMS na numery o podwyższonej opłacie i serwisów Premium? 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający zmodyfikował zapis pkt 9 ppkt 2 lit. a) i b) Opisu przedmiotu zamówienia. 
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PYTANIE 6 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowień pkt 9 ppkt 2 lit. e) OPZ 
tak, aby identyfikacja numeru dzwoniącego dotyczyła tylko tych numerów, które nie są zastrzeżone zgodnie z art. 
171 ustawy prawo telekomunikacyjne? 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający zmodyfikował zapis pkt 9 ppkt 2 lit. e) Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
PYTANIE 7 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie pkt 9 ppkt 3 lit.a) OPZ, że 
aktywacja dostarczonych kart SIM nastąpi na podstawie wniosku Zamawiającego w dniu rozpoczęcia świadczenia 
usług, a nie wcześniej? 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje, że rozpoczęcie świadczenia usług, rozumiane jest jako dzień przeniesienia i aktywacji na 
wszystkie zamówione numery MSISDN, a Wykonawca zobowiązany jest do dopilnowania wszelkich formalności 
związanych z wypowiedzeniem dotychczasowych umów Zamawiającego i przeniesieniem numerów do własnej 
sieci. 
 
PYTANIE 8 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację pkt 9 ppkt 3 lit.a) OPZ, aby dostawa 
kart miała nastąpić na co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez nowego Wykonawcę? Jeżeli umowa z dotychczasowym wykonawcą będzie rozwiązana z 
końcem grudnia, to na dostarczenie kart SIM pozostaje nowemu wykonawcy bardzo krótki okres, biorąc 
dodatkowo pod uwagę okres przedświąteczny i powiązane z tym możliwości w dostawach przez kurierów. 
Zakładając oczywiście tożsamość rozpoczęcia obowiązywania nowej umowy i dzień aktywacji kart SIM. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacja zapisu. 
 
PYTANIE 9 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający potwierdzi, że przez dni robocze rozumie wszystkie dni 
tygodnia z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy? 
 
ODPOWIEDŹ 
Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni tygodnia z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
PYTANIE 10 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację pkt 9 ppkt 3 lit.d) OPZ, tak, aby 
aktywacja kart SIM następowała najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego, od dnia dostarczenia do Zamawiającego 
karty SIM? Obecny zapis powoduje, że karta może zostać aktywowana jeszcze przed dostarczeniem do 
Zamawiającego. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający zmodyfikował zapis pkt 9 ppkt 3 lit.d) Opisu przedmiotu zamówienia 
 
PYTANIE 11 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na określenie ilości dodatkowych kart SIM, którą 
planuje Zamawiający zamówić podczas trwania umowy? Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne 
zwiększenie zamówienia  o dodatkowe  karty SIM oznaczać  będzie każdorazowe zwiększenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy o kolejne opłaty abonamentowe, z uwzględnieniem rozliczenia usług dodatkowych. 
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ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie jest w stanie określić ilości dodatkowych kart SIM oraz czy będzie zamawiać dodatkowe karty 
SIM. W przypadku podjęcia decyzji o dodatkowych kartach wynagrodzenie zostanie każdorazowo zwiększone o 
kolejne opłaty abonamentowe z uwzględnieniem rozliczenia usług dodatkowych wskazanych w formularzu oferty. 
 

 
 

Z poważaniem 
Dyrektor 

Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 
 
 
 

dr Wiesława Gierańczyk 
/podpisano elektronicznie/ 
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