
 

 

 
 
 

Lublin, dnia 24 sierpnia 2022 r. 
 
Znak: LUB-AD.2721.68.2022 
 
 
 
 
 

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: Wykonawca zwraca się z prośbą o takie doprecyzowanie zapisów, z których jednoznacznie wynikać 
będzie, że Zamawiający naliczy kary umowne jeśli w terminie 30 dni od daty zdarzeń Wykonawca nie wykaże, 
iż nie ponosi winy za wystąpienie zdarzenia na podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. Akt II CR 419/67): „(…) jeżeli wykonanie lub 
nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana 
nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.), kary umownej nie nalicza się.” Naliczenie kar umownych 
przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania 
reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu 
umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: W ocenie zamawiającego wystarczające jest zobowiązanie zamawiającego do 
miarkowania kary umownej oraz prawo żądania przez wykonawcę jej obniżenia z tytułu wykonania 
zobowiązania w znacznej części lub w sytuacji, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. 
Zamawiający zwraca też uwagę, że naliczanie kar umownych poprzedzone jest złożeniem wyjaśnień. 
 
 
Pytanie 2:  
 
Dotyczy PKT. 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. 

 
W/w zapis jest możliwy do spełnienia tylko przez obecnego operatora. W przypadku wyboru innego operatora 
niż obecny, wspomniane numery muszą zostać przeniesione i aktywowane. Wiąże się to z podpisaniem na te 
numery stosownych umów. Dopiero wtedy nowy operator będzie w stanie je dezaktywować. 

 
W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wniosków o przeniesienie numerów 572336358 
oraz 572336359, podpisania stosownych umów dla tych numerów oraz po ich aktywacji złożenia dyspozycji 
rozwiązania umów?  

 
Inne możliwe rozwiązania dotyczące numerów 572336358 oraz 572336359 ? 
- Dezaktywowanie numerów przez Zamawiającego, w przypadku wyboru oferty innego operatora niż 
obecny, poprzez złożenie stosownej dyspozycji  
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- Przeniesienie numerów przez Zamawiającego w przypadku wyboru oferty innego operatora niż obecny 
oraz ich aktywowanie i pozostawienie aktywnych przez cały okres terminowego zobowiązania ( 24 
miesiące)  
Dla takiego rozwiązania prawidłowe byłyby zapisy dotyczące liczby usług przed wprowadzeniem w dniu 
dzisiejszym zmian w formularzu ofertowym oraz umowie. 
 

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+4): 

 
 
 

  

 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający chce otrzymać dokładnie istniejące numery telefoniczne. 
Odtworzenie numeracji objęte jest wyjątkiem polegającym na tym, aby: 

 numer 572336359 zastąpić numerem 695255301, 
 numer 572336358 zastąpić numerem 695255302. 

Niezależnie od tego którego Wykonawcy oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i któremu zostanie 
udzielone zamówienie, zawsze zajdzie konieczność przenoszenia numerów od jednego Operatora, do 
drugiego. Z punktu widzenia Operatora, który jest obecnym, do przeniesienia zostają numery wymienione w 
załączniku nr 3 do OPZ. Z punktu widzenia zupełnie nowego Operatora, są to numery wykorzystywane obecnie 
w wirtualnej centrali oraz być może (to też zależy, który nowy Operator) te wymienione w załączniku nr 3 do 
OPZ. 
Opisywanie wszystkich możliwych kombinacji przenoszenia numerów, wpłynęłoby na nieczytelność OPZ. 
Zamawiający chce więc, aby skupić się na efekcie końcowym, czyli odtworzonej numeracji, jakiej używa, 
z dwoma nowymi numerami (695255301 i 695255302), w miejsce dwóch numerów, którymi po dniu 30 września 
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2022 r. zupełnie nie jest już zainteresowany (572336358, 572336359); nie chce już ich używać i nie chce ponosić 
z tego tytułu ewentualnych konsekwencji dotychczasowego ich używania oraz ewentualnej dezaktywacji. 
 
Stąd zapis dla obecnego Operatora, który musi dezaktywować obecne numery. Jeśli ewentualny nowy 
Operator osiągnie efekt końcowy nawet bez dezaktywacji numerów – będzie to jak najbardziej działanie 
akceptowalne dla Zamawiającego. 
 
Zamawiający oczekuje więc od Wykonawcy – profesjonalnego podmiotu, który świadczy usługi 
telekomunikacyjne takich rozwiązań, które przyniosą wymieniony efekt końcowy. Z drugiej strony 
Zamawiający rozumie potrzebę współpracy i wyraża gotowość udostępnienia niezbędnych informacji, bądź 
możliwość udzielenia Wykonawcy niezbędnych upoważnień w tym zakresie. 
 
Wychodząc więc z punktu widzenia efektu końcowego zmieniony w dniu 23 sierpnia formularz ofertowy 
najlepiej oddaje potrzebę Zamawiającego, dlatego Zamawiający nie będzie go ponownie zmieniał. 
 
Ww. wyjaśnienia nie wymagają dokonywania dalszych zmian w zakresie dokumentów postępowania ani 
wyznaczania nowego terminu składania ofert, który został wyznaczony na dzień 29 sierpnia br. do godz. 10:00. 
 
 
 

Z-ca dyrektora 
Andrzej Matacz 
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