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Warszawa, dnia 29.07.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Modyfikacja i Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 
 

,,Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej przez operatora telekomunikacyjnego 
dla Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą pod adresem al. Niepodległości 208 w Warszawie” 

numer sprawy: 35/DB/2021. 
 
 
Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert, określając go na dzień 3 sierpnia 2021 r.  godzina 10:00. 
 
 
Pytanie 8: 
Nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego z dn. 27.07.2021 na pytanie nr 5 Wykonawca pragnie zauważyć, że 
Wykonawcy nie mają możliwości wyceny oferty z planem taryfowym pozwalającym na nielimitowane połączenia 
na numery specjalne typu Premium Rate 70x,  Numery Premium rate 70x ( Audioteks), Premium, IVR Voice 
Premium.  
Numery Premium Rate to numery specjalne o podwyższonej opłacie, które są przeznaczone do świadczenia usług 
rozliczanych poza abonamentem. Numery tego typu wykorzystywane są do konkursów i loterii organizowanych na 
antenie radiowej lub w telewizji, do tworzenia serwisów rozrywkowych jak na przykład randkowych, czatów 
towarzyskich lub wróżb, do płatności w Internecie lub umożliwiają pobranie na swój telefon dzwonków, tapet, 
gier,  i innych tego typu materiałów. Ceny za połączenia dla usług wskazanych powyżej może być rozliczana. za 
połączenie, za minutę a opłaty mogą różnić się i zaczynać od kilku groszy do kilkudziesięciu złotych za połączenie.  
W związku z powyższym Wykonawcy nie są w stanie wliczyć w wartość abonamentu nielimitowanych połączeń na 
numery o podwyższonej płatności typu Premium Rate 70x,  Numery Premium rate 70x ( Audioteks), Premium, IVR 
Voice Premium.  
Dlatego zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający w ramach abonamentu 
ryczałtowego pod pojęciem „numery specjalne” rozumie wyłącznie połączenia na numery AUS. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pod pojęciem „numery specjalne” rozumie wszystkie połączenia wykraczające poza abonament  
w ramach usług dla telefonii stacjonarnej. Analizując statystyki połączeń z ostatnich kilku lat koszt miesięczny 
takich połączeń wynosił do 200 zł brutto miesięcznie i były to głównie połączenia na nr AUS.   
W związku z wątpliwościami dotyczącymi opłat abonamentowych Zamawiający  dokonał modyfikacji Załącznika nr 
1, tj. Opis Przedmiotu zamówienia  poprzez modyfikację i dodanie następującej treści w pkt 4 dokumentu: 

1) Wykonawca zapewni bezpłatne połączenia telefoniczne na krajowe i zagraniczne numery 
 komórkowe i stacjonarne oraz numery specjalne (rozumiane jako abonenckie usługi 
 specjalne - AUS) w ramach jednego stałego abonamentu.  
2) Zamawiający zastrzega, iż łączny koszt połączeń wykraczających poza opłatę abonamentową nie 

może przekroczyć 200 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100) miesięcznie. 
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Pytanie 9: 
Wykonawca zauważa, że odpowiedź Zamawiającego na Pytanie 7 jest nieprecyzyjna, bo Zamawiający nie 
odpowiedział czy umowa powierzenia ma zostać zawarta czy nie. Prośba zatem o doprecyzowanie czy faktycznie 
dojdzie do powierzenia danych osobowych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy czy nie? A jeżeli tak, to jakie 
dane zostaną powierzone (jakie kategorie, zakres, w jakim celu, etc?) 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na dzień zawarcia przez Strony Umowy Zamawiający nie przewiduje obowiązku podpisywania Umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Jednak, jeżeli w trakcie realizacji 
zamówienia dojdzie do przekazania przez Strony danych osobowych Zamawiający będzie wymagał podpisania 
przez Wykonawcę Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 
 
 
 
 

z poważaniem 

                            Dyrektor Departamentu Administracyjno - Budżetowego 

                                                                                                       (-) Małgorzata Sołtyszewska 
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