
 

 

 
 
 

Lublin, dnia 6 maja 2022 r. 
 
Znak: LUB-AD.2721.43.2021 
 
 
 
 
 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 
 
 

 
Urząd Statystyczny w Lublinie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie, 
udziela wyjaśnienia treści zapytania ofertowego: 
 
Pytanie 1:  
 
 
 

1.Zamawiający w załączniku nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) pkt 27-29 napisał: 
 

27. W terminie do dnia 31 lipca 2022 r. Wykonawca dokona przeniesienia numerów telefonicznych 
obecnie używanych przez Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 3, jeśli takie 
przeniesienie będzie konieczne oraz włączy te numery telefonów do struktury wirtualnej centrali. 
Telefony 695 255 301 i 695 255 302 muszą mieć dodatkowo miesięczny pakiet danych min. 30 GB 
na każdy z dwóch telefonów. 
 

28. W momencie przeniesienia numerów, o których mowa w pkt 27 – Wykonawca wyłączy 
(dezaktywuje) numery telefonów: komórkowy 572336358 i stacjonarny 814652016 oraz komórkowy 
572336359  i stacjonarny 814652018. 
 

29. Wykonawca przypisze numerom telefonom następujące numery skrócone: dla telefonu 
695 255 301 – numer skrócony 118, dla telefonu 695 255 302 – numer skrócony 116, zaś dla telefonu 
695 255 303 – numer skrócony 190. 

 
zaś w załączniku nr 2 – formularz ofertowy napisał: 
 
Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 

Lp. Nazwa Cena 
jednostkowa 

Ilość Wartość 
netto 

(=CxD) 

Podatek VAT 

(=ExVAT) 

Cena brutto 

(=E+F) 

A B C D E F G 

1 koszt miesięcznego 
abonamentu w ramach 
usługi 
telekomunikacyjnej 
VPBX 

 

178 x 24 

   



2 

2 transmisja danych 
minimum 30 GB / 
miesiąc 

 
2 x 23 

   

3 inne koszty ………………  1    

 
Suma (1+2+3): 

 
 
 

  

 
 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację formularza ofertowego w zakresie: 

1. Podania poprawnej ilości kosztów miesięcznych abonamentów w ramach usługi 
telekomunikacyjnej VPBX który powinien wynosić: 
176 abonamentów x 24 miesięcy w związku z zapisami z pkt 27-29 OPZ. 

2.  Podania poprawnej ilości kosztów miesięcznych abonamentów w ramach usługi 
telekomunikacyjnej VPBX który powinien wynosić: 
2 abonamenty uwzględniające 2 pakiety transmisji danych 30 Gb/s x 23 miesięcy w związku z 
przeniesieniem numerów 695 255 301 i 695 255 302 do dnia 31.07.2022 

3. Podania poprawnej ilości kosztów miesięcznych abonamentu w ramach usługi 
telekomunikacyjnej VPBX który powinien wynosić: 1 abonament x 23 miesięcy w związku z 
przeniesieniem numeru 695 255 303 do dnia 31.07.2022. 

4. W związku z uruchomieniem 3 w/w numerów do dnia 31.07.2022 proszę o potwierdzenie czy 
faktycznie Zamawiający rezygnuje również z numerów: 814652016 i 814652018? Jeżeli odpowiedź 
jest przecząca, to proszę o wskazanie do jakich numerów komórkowych należy przypisać w/w 
numery  stacjonarne?  
 
 
W przypadku gdy Zamawiający przychyli się do prośby Wykonawcy, formularz ofertowy powinien 
wyglądać jak niżej: 
 
 

Lp. Nazwa Cena 
jednostkowa 

Ilość Wartość 
netto 

(=CxD) 

Podatek VAT 

(=ExVAT) 

Cena brutto 

(=E+F) 

A B C D E F G 

1 koszt miesięcznego 
abonamentu w ramach 
usługi 
telekomunikacyjnej 
VPBX 

 

176 x 24 

   

2 koszt miesięcznego 
abonamentu w ramach 
usługi 
telekomunikacyjnej 
VPBX z pakietem 
transmisja danych 
minimum 30 GB / 
miesiąc* 

 

2 x 23 
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3 koszt miesięcznego 
abonamentu w ramach 
usługi 
telekomunikacyjnej 
VPBX ** 

 

1 x 23 

   

4 inne koszty ………………  1    

 
Suma (1+2+3+4): 

 
 
 

  

 
*  Dotyczy nr 695 255 301 i 695 255 302 
** Dotyczy nr 695 255 303 

 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający potwierdza, że treść punktów 27-29 w zestawieniu z treścią 
formularza, może wymagać doprecyzowania OPZ, dlatego przechyla się do prośby Wykonawcy, zaznaczając, 
że w rzeczywistości zmienia jedynie układ formularza, tak aby jeszcze lepiej oddawał treść OPZ. Jednocześnie 
zamawiający informuje, że nie rezygnuje z numeru 814652016 oraz 814652018.  
 
Tym samym prawidłowa treść formularza powinna wyglądać w sposób następujący: 
 

Lp. Nazwa Cena 
jednostkowa 

Ilość Wartość 
netto 

(=CxD) 

Podatek VAT 

(=ExVAT) 

Cena brutto 

(=E+F) 

A B C D E F G 

1 koszt miesięcznego 
abonamentu w ramach 
usługi 
telekomunikacyjnej 
VPBX 

 

176 x 24 

   

2 koszt miesięcznego 
abonamentu w ramach 
usługi 
telekomunikacyjnej 
VPBX z pakietem 
transmisja danych 
minimum 30 GB / 
miesiąc* 

 

2 x 23 

   

3 koszt miesięcznego 
abonamentu w ramach 
usługi 
telekomunikacyjnej 
VPBX ** 

 

1 x 23 

   

4 inne koszty ………………  1    

 
Suma (1+2+3+4): 
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Pytanie 2:  
 

Czy Zamawiający planuje dokonać przeniesienia numerów (wyszczególnionych w załączniku nr 3 do 
OPZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 11.12.2018 r. w sprawie warunków 
korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności czy zamierza 
udzielić pełnomocnictwa do przeniesienia numerów nowemu dostawcy równolegle z podpisaniem 
umowy? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak.  
 
 
Pytanie 3:  
 

3.Wykonawca  zwraca się z pytaniem czy możliwym jest  uzupełnienie  treści  postanowień  Umowy o 
zapis, zgodnie z którym : „Całkowita suma kar umownych, bonifikat  naliczonych na podstawie § 7  
ust.10  umowy  nie przekroczy 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego 
w Umowie”?  
 
Wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych daje możliwość oceny ryzyka związanego z 
realizacją umowy. Kary umowne powinny  służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego 
wykonania prac,  nie powinny  być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla Wykonawcy. 
Gdyby  jednak  Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 
proponowanej  wysokości 20 % wartości Umowy brutto, Wykonawca zwraca się o  wskazanie i  
rozważenie innej wartości procentowej. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie treści umowy proponowany o zapis, z 
zastrzeżeniem, że sumę kar umownych wyznacza na 30% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego 
w Umowie. 
 
 
Pytanie 4:  
 

Wykonawca  zwraca się z pytaniem czy możliwym jest  uzupełnienie  treści  postanowień  Umowy -   
§ 8 ust.2 umowy o zapis, zgodnie z którym, odpowiedzialność „Za działania lub zaniechania 
podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia Wykonawca odpowiada jak 
za własne,” została ograniczona  do kwoty całkowitej wartości umowy? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający nie dokonuje zmian w umowie w tym zakresie. 
 
 
Pytanie 5:  
 

Czy Zamawiający  potwierdza,  że  w przypadku wyboru oferty Wykonawcy   prowadzącego działalność 
w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane 
przez art. 374 § 1 Ksh. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak, Zamawiający dostosuje komparycję umowy do formy prawnej strony, z którą 
będzie ją zawierał. 
 
Pytanie 6:  
 

Wykonawca wnosi, aby do umowy dodać postanowienia o tzw. udostępnieniu danych osobowych 
personelu/przedstawicieli Stron. Oczywistym jest bowiem, że do takiego udostępnienia dojdzie, a w 
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wyniku tego Strony staną się niezależnymi administratorami w/w danych osobowych. Poniżej 
propozycja zapisów, które mogą zostać zmienione poprzez dostosowanie ich do faktycznych relacji 
pomiędzy Stronami: 
 
Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników Stron. 
1. W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i 
współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania 
bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - 
umożliwienia dostępu fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów 
teleinformatycznych drugiej Strony (w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji umowy). 
2. W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe 
osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia 
kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron. 
3. Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1)  oraz 2) 
powyżej, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron 
jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach 
przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za 
to odpowiedzialność. 
4. Strony wzajemnie przekażą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez 
drugą Stronę Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej 
Strony, przed udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, 
a także będą przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz 
integralność przez czas trwania Umowy, a także 5 lat dłużej. 
5. Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-
mailowej, druga Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści Informacji o danych 
osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej na stronie 
www.______________________(wersja Wykonawcy), www.__________ (wersja Zamawiającego). 

 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie treści umowy o proponowany zapis, 
z zastrzeżeniem, że w pkt 1 zdanie na końcu zostanie doprecyzowane na końcu treścią ” (w minimalnym 
zakresie niezbędnym do realizacji umowy)”. Zamawiający dokona również zmiany we wzorze umowy dodając 
niniejszą treść oraz dodając w paragrafie 11 umowy słowo „Koordynatorzy”. 
 
 
Pytanie 7:  
 

Dot.OPZ 17: Zamawiający będzie rozliczany z wykonanych połączeń wychodzących na podstawie 
sekundowego planu taryfowego obowiązującego na terenie kraju. Zamawiający będzie ponosił koszt 
świadczenia usługi telefonicznej o której mowa w pkt. 1 na podstawie opłat abonamentowych. 
Opłata abonamentowa obejmie: nielimitowane i bezpłatne połączenia do wszystkich operatorów 
stacjonarnych na terenie kraju, nielimitowane i bezpłatne połączenia do wszystkich operatorów 
komórkowych na terenie kraju, bezpłatną aktywację karty SIM (jeśli będzie konieczna), brak opłaty 
inicjacyjnej za połączenie, bezpłatne blokowanie połączeń z numerami specjalnymi o podwyższonej 
opłacie, np. rozpoczynającymi się od 0-700, nielimitowane i bezpłatne wiadomości SMS na terenie 
kraju 
Wnosimy o potwierdzenie, że bezpłatne smsy dotyczą sms na numery komórkowe. 

 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający potwierdza, że bezpłatne smsy dotyczą sms na numery komórkowe. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że na stronie BIP oraz stronie platformy zakupowej zamieszcza 
zmienioną treść wzoru umowy oraz formularza ofertowego. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian. Ze 
względu wagę zmian Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 13 czerwca br. do godz. 
8:00. 
 
 
 

/Dyrektor 
dr Krzysztof Markowski/ 
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