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do Wykonawców 
 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług telefonii komórkowej, 

transmisji danych, telefonii stacjonarnej oraz serwisu tych usług wraz z dostawą sprzętu 
niezbędnego do ich świadczenia 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 
treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść 
załącznika nr 1 do SWZ (OPZ), załącznika nr 2 (wzór umowy) oraz załącznika nr 7 do SWZ (wzór oferty): 
 
 
Pytanie nr 1 

W Tabeli 3 "Minimalne parametry telefonów w grupach A i B", oprócz określenia minimalnych parametrów 
technicznych, Zamawiający określił "minimalne ceny detaliczne brutto" tych telefonów. Jednocześnie wskazuje, że 
ceny te będzie odnosić do najniższych cen wskazanych przez porównywarki wymienione w punkcie 12.2.4 
podpunkt 2 OPZ. 
Wykonawca pragnie zauważyć, że najniższe ceny prezentowane we wskazanych porównywarkach dotyczą jedynie 
wyprzedaży oraz końcówek serii i dostępne są w bardzo ograniczonych ilościach (z reguły w ilości 1 - 5 szt.).  
To oznacza, że nie ma możliwości, aby z tego źródła, w takiej cenie, zabezpieczyć towar w ilości, która pozwalałaby 
na realizację zamówienia (np. 1170 szt. w gr. A). Wykonawca korzystający z oficjalnej dystrybucji, nie jest w stanie 
pozyskać wymaganego sprzętu w porównywalnej cenie. Tym samym, zaplanowany przez Zamawiającego 
benchmark staje się niewiarygodny i może zafałszowywać rzeczywisty obraz sytuacji rynkowej. 
Niższe ceny w porównywarkach posiadają jedynie wybrane kolory danego modelu. Często są to kolory 
nieakceptowane przez Klientów biznesowych (np. lawendowy, różowy, oliwkowy, etc.). Jednocześnie kolory 
"biznesowe" (czarny, szary, etc.) występują w tych porównywarkach w cenach wyższych. 
Wykonawca zwraca uwagę, że Autoryzowani Dystrybutorzy oraz Partnerzy Producentów (np. Samsunga) 
posiadają jednakową cenę, niezależną od koloru, która jest zgodna z ceną wskazaną na oficjalnej stronie 
internetowej Producenta. 
W pkt 12.1.1 zastrzeżenie d) Zamawiający informuje, że "Kolor obudowy dostarczanych telefonów zostanie 
określony przez Zamawiającego w momencie przekazania Wykonawcy informacji o wybranych modelach 
telefonów". Może się okazać, że na etapie weryfikacji modeli, Zamawiający przyjmie do porównania cenę 
urządzenia w kolorze "niebiznesowym" (tańszą), podczas gdy w momencie przekazania Wykonawcy informacji  
o wybranych modelach telefonów będzie wymagać urządzeń w kolorach "biznesowych" (droższych). 
To wszystko sprawia, że zapisy w obecnym kształcie nie pozwalają Wykonawcy poprawnie oszacować wartości 
sprzętu niezbędnego do zaspokojenia wymagań Zamawiającego. 
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę odniesienia ceny detalicznej brutto z Tabeli 3 "Minimalne 
parametry telefonów w grupach A i B" do ceny detalicznej wskazanej na oficjalnych stronach internetowych 
Producenta/w oficjalnej dystrybucji Producenta. 
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Wskazanie na oficjalną dystrybucję pozwoli także na uniknięcie sytuacji, w której wykonawca będzie, w związku 
z narzuconą detaliczną ceną minimalną, założyć pewien "zapas" w wykazie oferowanych telefonów i oferować 
z ostrożności urządzenia droższe, za które Zamawiający finalnie zapłaci wyższe wynagrodzenie. Wykonawca 
będzie musiał bowiem uwzględnić w swojej ofercie, że na stronach wyszukiwarek wskazanych w OPZ będzie 
widniała pozycja sprzedawcy nieautoryzowanego, oferującego urządzenia w promocyjnych cenach. 
 
 
Odpowiedź. Zmiany SWZ. 
W zakresie kolorów telefonów Zamawiający dokonuje zmiany SWZ nr 1 i 2. 
W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że Wykonawca nie jest w żaden sposób zobligowany do nabywania 
telefonów że źródeł wskazanych przez porównywarki cenowe w cenach przez nie wskazanych. Parametr ten ma 
za zadanie określić realną cenę rynkową telefonu za jaką możliwe jest jego nabycie w przypadku zakupu 
detalicznego przez klienta indywidualnego w celu weryfikacji parametru „Cena detaliczna brutto”. Wykonawca 
nabywa zazwyczaj telefony w dostępnych dla niego kanałach dystrybucyjnych  lub bezpośrednio u producenta 
urządzeń w większych ilościach (tzw. „hurtowych”) po cenach które są zazwyczaj niższe niż ceny w sprzedaży 
detalicznej. 
 
Zmiana SWZ nr 1: 
W Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ), w pkt 12.2.4 po podpunkcie 4 dodaje się podpunkt 4a w brzmieniu: 
„4a. W pierwszej kolejności pod uwagę brane będą telefony w kolorach tzw. „biznesowych” tj. ciemnych takich jak 
np. czarny, szary, granatowy itp. W przypadku braku telefonu w takim kolorze pod uwagę zostanie wzięty model w 
dowolnym dostępnym kolorze. 
 
Zmiana SWZ nr 2: 
W Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ), w pkt 12.1.1 w punkcie d)  po kropce dodaje się zdanie: 
„Zamawiający będzie zamawiał telefony w kolorach tzw. „biznesowych” tj. ciemnych takich jak np. czarny, szary, 
granatowy itp.” 
 
 
 
Pytanie nr 2 

Dot. pkt 18.3 ppkt 9 OPZ oraz pkt 18.5 ppkt 9 OPZ - zwracamy się z prośbą o dokonanie modyfikacji tych 
postanowień w ten sposób, że w przypadku prawa opcji w zakresie usług prywatnego APN oraz bramki SMS będzie 
określony minimalny okres świadczenia usług w ramach prawa opcji, tj. minimum 15 miesięcy, ewentualnie w 
przypadku, gdy Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować minimalnego okresu świadczenia ww. usług - 
zwracamy się o wprowadzenie do formularza ofertowego oraz umowy wynagrodzenia dodatkowego w postaci 
opłaty instalacyjnej/ opłaty za uruchomienie usług prywatnego APN oraz bramki SMS. 
Obie te usługi wymagają poniesienia nakładów finansowych, a skoro nie ma przewidzianej opłaty instalacyjnej/ 
opłaty za uruchomienie usług to koszt ten musi być wkalkulowany w cenę abonamentu / pakietu SMS. W 
przypadku, gdy nie jest określone przez jaki okres będzie świadczona usługa, to nie można przedmiotowego 
zakresu wycenić stąd prośba o modyfikację zgodnie z pytaniem powyżej. 
 
 
Odpowiedź. Zmiany SWZ. 
Zamawiający dokonuje zmian SWZ nr 3 i 4. 
 
Zmiana SWZ nr 3: 
W tabeli nr 3 w załączniku nr 7 do SWZ, po wierszu nr 1 dodaje się wiersz nr 1a oraz po wierszu 2 dodaje się 
wiersz nr 2a. 
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l.p. Produkt Oznaczenie Ilość 

Cena 
jednostkowa 
netto  PLN 

(do dwóch miejsc po 
przecinku ) 

Cena 
jednostkowa 
brutto  PLN 
(cena jednostkowa 

netto + VAT, do 
dwóch miejsc po 

przecinku) 

Wartość 
netto 

(Ilość x Cena 
jednostkowa 
netto PLN, 
do dwóch 
miejsc po 

przecinku ) 

Stawka 
podatku 

VAT 
(podać w %) 

Wartość 
brutto 
(Wartość 

netto + VAT, 
do dwóch 
miejsc po 
przecinku) 

1a 

OPCJA - 

Świadczenie 
usługi bramki SMS  
OPŁATA 

INSTALACYJNA 

Csmsi 1   

 

      

2a 

OPCJA 

Świadczenie 
usługi prywatnego 
APN    
OPŁATA 

INSTALACYJNA 

Capni 1  

 

   

 
Zmiana SWZ nr 4: 
W § 6 ust. 4 i ust. 7 wzoru umowy, kropkę zamienia się na przecinek i dopisuje się słowa: „a opłata instalacyjna 
wynosi …… zł netto, tj. ……… brutto, która będzie płatna po obustronnym podpisaniu bez uwag protokołu 
uruchomienia usług.” 
 
 
 

Na stronie prowadzonego postępowania, Zamawiający zamieści zmienione załączniki nr 1, 2 i 7 do SWZ 
(zmiany zaznaczono kolorem zielonym). 

 

Ofertę należy złożyć na poprawionym załączniku nr 7 do SWZ. 

 

 

 
p.o. Dyrektora 

Biura Organizacyjnego 
 

/-/ Jarosław Melnarowicz 

 


