
 

 

 
 
 

Lublin, dnia 23 sierpnia 2022 r. 
 
Znak: LUB-AD.2721.68.2021 
 
 
 
 
 

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:  
 
 
Zamawiający w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt 4 napisał: 
„Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przez okres kolejnych 24 miesięcy od dnia 1 
października 2022 r. do dnia 30 września 2024 r. Zamawiający dopuszcza uruchomienie usługi w dniu 3 
października br.” 
 
Zaś w pkt 27-32 napisał: 
 

27. W terminie do dnia 3 października 2022 r. Wykonawca dokona przeniesienia numerów telefonicznych 
obecnie używanych przez Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 3, jeśli takie przeniesienie 
będzie konieczne w związku ze zmianą operatora. 
 

28. Wykonawca włączy numery telefonów 695 255 301 oraz 695 255 302 do struktury wirtualnej centrali na 
miejsce numerów 572336358 oraz 572336359. Jednocześnie Wykonawca dezaktywuje numery telefonów 
572336358 oraz 572336359. 
 

29. Telefony 695 255 301 i 695 255 302 będą miały miesięczny pakiet transmisji danych min. 30 GB (na 
każdy z dwóch numerów na miesiąc). 
 

30. Wykonawca przypisze numerom telefonicznym 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. 
 

31. Numer 695 255 303 nie będzie miał przypisanego numeru stacjonarnego. 
 

32. Usługa dla przeniesionych telefonów wymienionych w załączniku nr 3 będzie świadczona do dnia 
30 czerwca 2024 r. tak jak dla pozostałych telefonów. 
 

Prosimy o potwierdzenie, czy dla wszystkich numerów wymienionych w OPZ usługa ma być świadczona na 
okres 24 m-cy od dnia 01.10.2022. 
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Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, usługa ma być świadczona dla wszystkich numerów wymienionych w OPZ na 
okres 24 m-cy od dnia 01.10.2022 do dnia 30.09.2024. Zamawiający dopuszcza uruchomienie pełnej 
funkcjonalności wirtualnej centrali od dnia 3.10.2022. 
 
 
Pytanie 2:  
 
Zamawiający 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 koszt miesięcznego 
abonamentu w ramach 
usługi 
telekomunikacyjnej 
VPBX z pakietem 
transmisja danych 
minimum 30 GB / 
miesiąc* 

 

2 x 24 

   

3 koszt miesięcznego 
abonamentu w ramach 
usługi 
telekomunikacyjnej 
VPBX bez transmisji 
danych ** 

 

1 x 24 

   

4 inne koszty ………………  1    

 
Suma (1+2+3): 

 
 
 

  

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

 
zdaniem Wykonawcy formularz ofertowy powinien być następujący: 
 
Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 

Lp. Nazwa Cena 
jednostkowa 

Ilość Wartość 
netto 

(=CxD) 

Podatek VAT 

(=ExVAT) 

Cena brutto 

(=E+F) 
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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 24 

   

3 koszt miesięcznego 
abonamentu w ramach 
usługi 
telekomunikacyjnej 
VPBX bez transmisji 
danych ** 

 

1 x 24 

   

4 inne koszty ………………  1    

 
Suma (1+2+3): 

 
 
 

  

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

 
 
 
Powyższe wynika z faktu, że każdy Wykonawca który zechce złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu 
wyceni usługi zgodnie z Państwa formularzem ofertowym tj. dla 181 abonamentów w usłudze VPABX, co 
spowoduje zawyżenie ceny oferty ze stanem faktycznym świadczonych/posiadanych usług i jest niezgodne z 
zapisami z OPZ pkt. 27-32.  
Powyższa ilość 181 abonamentów w usłudze VPABX byłaby zgodna z formularzem ofertowym gdyby 
Zamawiający nie rezygnował z 2 numerów tj. 572336358 i 572336359, które mają być zastąpione numerami 
695 255 301 oraz 695 255 302 (zgodnie z zapisami pkt 28 OPZ). 
Ponadto prosimy o zwrócenie uwagi na sumaryczne i docelowe ilości numerów w usłudze  VPABX tj. 
- powinno być 178 numerów stacjonarnych 
- powinno być 179 numerów komórkowych /z uwzględnieniem numerów: 695 255 301, 695 255 302 i 
695 255 303/. 
Proszę o modyfikację SWZ w powyższym zakresie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dokonał zmiany formularza (oraz umowy) w tym zakresie. 
 
 
Pytanie 3:  
 
Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.08.2022, jest to czas niezbędny na przygotowanie 
oferty i pozyskanie cen.  
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Odpowiedź na pytanie nr 3: Biorąc pod uwagę zakres zmian, zaangażowanie i rozumienie przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawców – czego dowodem są zadawane pytania – Zamawiający wyznacza termin 
składania ofert na dzień 29 sierpnia br. do godz. 10:00. 
 
 
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 ,” zostanie 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:  
 

W związku z przedmiotem umowy jakim jest centralka, przy świadczeniu, której występuje 
przetwarzanie danych, Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie umowy w § 1, tak aby zarówno 
świadczenie usług telekomunikacyjnych jak i usługi wirtualnej centrali telefonicznej było na 
warunkach określonych w niniejszej umowie w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Regulaminie świadczenia usług stanowiącym Załącznik nr 6 do 
niniejszej umowy (regulamin/opis usługi/inny dokument, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 16 
lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 576) dostarczony przez 
Wykonawcę) a także na podstawie ewentualnych umów indywidualnych, które wynikają z art. 56 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.   
Wprowadzenie Regulaminu również dla drugiej usługi zabezpiecza i ureguluje kwestię powierzenia 
danych osobowych, która jest niezbędna do prawidłowego uruchomienia i świadczenia usługi 
wirtualnej centrali telefonicznej. 
 
Poniżej propozycja zapisu, po modyfikacji: 
 
1. Przedmiotem umowy jest: 
1) świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie, w zakresie telefonii 
stacjonarnej w technologii GSM,  
2) świadczenie usługi wirtualnej centrali telefonicznej dla numerów wymienionych w Załączniku nr 3 
do niniejszej umowy. 
Usługi świadczone będą na warunkach określonych w niniejszej umowie w „Opisie przedmiotu 
zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Regulaminie świadczenia usług 
stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej umowy (regulamin/opis usługi/inny dokument, o którym 
mowa w art. 59 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 
576) dostarczony przez Wykonawcę) a także na podstawie ewentualnych umów indywidualnych, które 
wynikają z art. 56 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 
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Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dokonał zmiany umowy w tym zakresie. 
 
 
 
 
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 na zakres zmian Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 29 sierpnia br. do 
godz. 10:00. 
 
 
 

Z-ca dyrektora 
Andrzej Matacz 
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