
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.015.2022.PCh Warszawa, 29 lipca 2022 r. 

 
 
 

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): 
 
 
Pytanie nr 3 

(1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej. W 
przypadku takich usług istotnym elementem składającym się na opis udzielanego zamówienia jest 
informacja na temat międzyoperatorskiego ruchu telekomunikacyjnego występującego u danego 
zamawiającego (połączenie przychodzące i wychodzące z rozbiciem na poszczególnych operatorów 
telekomunikacyjnych). Informacja na temat tego jaki ruch jest generowany przez zamawiającego pozwala 
na oszacowanie podstawnych elementów kosztotwórczych dla usługi telekomunikacyjnej (jest to wiedza 
notoryjna dla każdego operatora telekomunikacyjnego).  

(2) Jak słusznie zauważa Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do usług telefonicznych1: „Są to bowiem 
usługi będące szczególnym rodzajem zamówienia, w przypadku którego zauważalne jest systematyczne 
obniżanie wynagrodzenia operatorów, a dodatkowo przychodów wykonawcy nie stanowi jedynie jego 
wynagrodzenie za realizację usługi (jak to ma miejsce w przypadku robót budowlanych, dostaw czy 
większości usług), wykonawca uzyskuje bowiem przychody z tytułu opłat międzyoperatorskich 
uiszczanych za połączenia przychodzące z innych sieci. Ponadto są to usługi, których wykonanie nie 
wymaga ze strony wykonawcy ponoszenia żadnych szczególnych nakładów czy inwestycji, poza 
obowiązkiem ponoszenia kosztów opłat MTR za połączenia i wiadomości wychodzące do sieci obcych”. 
Podobnie KIO z dnia 11 sierpnia 2015 roku sygn. akt KIO 1651/15: „Odnosząc się do kosztu świadczenia 
usług telekomunikacyjnych, obejmuje on przynajmniej tzw. opłaty interkonektowe (za zakończenia 
połączenia w sieci innego operatora). Są to opłaty wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa, których stawka jest ustalana urzędowo”. Uwzględnienie zarzutu braku informacji na temat ruchu 
telekomunikacyjnego miało miejsce przykładowo w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą o 
sygn. akt KIO UZP 1253/08 oraz KIO 566/19, a także przez Kancelarię Sejmu w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi telefonii komórkowej w okresie 4 lat (2021–
2025)2.  

 
1 Wyrok KIO z dnia 14 listopada 2014 r. sygn. akt: KIO 2277/14, Zeszyty orzecznicze UZP nr 19 
2 https://orka.sejm.gov.pl/profil_nab_2021.nsf/Ogloszenie.xsp?id=42D469DD5DD92DDCC12586E2002A1C56  
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(3) Podkreślić należy, iż tylko Zamawiający wraz z każdoczesnym usługodawcą są w posiadaniu informacji 
niezbędnych dla ustalenia rzeczywistych elementów kosztotwórczych wpływających na wysokość ceny. 
W naszej ocenie brak tych informacji godzi w wyrażoną w zasadę sporządzenia opisu przedmiotu 
zamówienia w sposób jednoznaczny oraz wyczerpujący. Jak podkreśla Prezes UZP w podobnych 
okolicznościach,  Zamawiający nie wskazując informacji które miały wpływ na sposób skalkulowania ceny 
oferty postawił w uprzywilejowanej pozycji wykonawców, którzy wykonywali wcześniej przedmiotową 
usługę3.  

(4) Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o informacje na temat 
ruchu międzyoperatorskiego.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie podał tych danych gdyż okres którego te dane dotyczą obejmuje czas trwania pandemii COVID-
19 w trakcie której charakterystyka tego ruchu znacznie odbiegała od standardowej. Bazowanie na tych danych 
prowadziło by w ocenie Zamawiającego do błędnego oszacowania elementów kosztotwórczych dla usług 
telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę. Jedocześnie Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że w 
warunkach świadczenia usług oczekuje usług świadczonych w ramach abonamentu tzw „no-limit” (pkt. 4.6 OPZ 
oraz pkt 5.2 ppkt.14 OPZ) który charakteryzuje się stałą opłatą abonamentową bez względu na ilość 
przeprowadzanych rozmów zarówno w zakresie telefonów komórkowych jak i telefonii stacjonarnej. 
 
 
Pytanie nr 4: 

(1) Zamawiający w treści OZP zastrzegł, iż wymaga w ramach abonamentu bez limitu zapewnienia 
wykonywania i odbierania nielimitowanych połączeń głosowych w roamingu: 

• przychodzących w roamingu w dowolnej strefie roamingowej. 
• wychodzących w roamingu w UE do abonenta w UE 

a także wysyłania i odbierania nielimitowanych wiadomości SMS i MMS w roamingu: 
• SMS lub MMS przychodzący w roamingu w dowolnej strefie roamingowej. 
• SMS lub MMS wychodzący w roamingu w UE do abonenta w UE. 

(2) Zwracamy uwagę na to, iż powyższe postanowienia są niezgodne z prawem. Zasady świadczenia 
usług roamingu są ściśle regulowane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 531/2012 z dn. 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej 
wewnątrz Unii (wersja przekształcona, dalej zwane „Rozporządzeniem roamingowym”) oraz przepisami 
Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiające 
szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny 
zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz 
dotyczące wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny (zwane 
dalej „Rozporządzeniem wykonawczym”).  

(3) Powyższe przepisy wprowadziły co prawda zasadę roam like home, zgodnie z którą abonent miał nie 
odczuwać skutków wyższych opłat za połączenia wykonywane i odbierane podczas podróży 
zagranicznych w ramach obszaru UE, ale kluczowe jest przy tym określenie, iż powyższe zasady dotyczą 
zwykłego użytkowania usług roamingowych tj. użytkowania ich nie w ramach planu przewidującego 
nielimitowane usługi w ramach abonamentu wykonywane w połączeniach krajowych w sieci 
operatora macierzystego z którym dany abonent podpisał umowę, ale tzw. normalnego 
użytkowania przez abonenta, który od czasu do czasu podróżuje poza kraj swojego operatora 
macierzystego i z tego tytułu nie powinien ponosić nadmiernych opłat. 

(4) Wyjaśniają to motywy 5 i 6 Rozporządzenia wykonawczego, które stanowią: 
„5. W sytuacji zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu w Unii stosuje 
się te same warunki taryfowe za korzystanie z usług telefonii komórkowej w roamingu 
międzynarodowym w Unii, jak i w kraju klienta (tj. w kraju, gdzie została zawarta umowa na 
abonament łączności ruchomej). Rozporządzenie (UE) nr 531/2012 ma na celu wyeliminowanie 
rozbieżności pomiędzy cenami krajowymi a cenami stosowanymi w roamingu podczas 
okresowych podróży w Unii, prowadząc do urzeczywistnienia roamingu po cenach usług 
krajowych. Jednakże nie ma ono umożliwić stałego roamingu w całej Unii, tj. sytuacji, w 

 
3 Informacja o wyniku kontroli doraźnej nr UZP/DKD/KND/41/10 
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której w celu stałego korzystania z usług roamingu w państwie członkowskim, w którym 
stosowane są wyższe ceny krajowych usług łączności ruchomej, klient kupuje usługi od 
podmiotów prowadzących działalność w państwach członkowskich, w których ceny 
krajowych usług łączności ruchomej są niższe, a w których nie zamieszkuje on na stałe i 
z którymi nie ma żadnych innych powiązań wiążących się z częstą obecnością na ich 
terytorium przez dłuższy czas. 
6.Stałe korzystanie z detalicznych usług roamingu regulowanego po mających 
zastosowanie stawkach krajowych w celach innych niż okresowe podróże mogłoby 
zakłócać warunki konkurencji, wywierać presję wzrostową na ceny krajowe i zagrażać 
zachętom inwestycyjnym zarówno na rynkach macierzystych, jak i odwiedzanych. Na 
rynkach odwiedzanych operatorzy sieci odwiedzanych musieliby bezpośrednio konkurować z 
krajowymi usługodawcami innych państw członkowskich, w których ceny, koszty, warunki 
regulacyjne i warunki konkurencji mogą się istotnie różnić, przy czym miałoby to miejsce na 
podstawie hurtowych warunków roamingu ustalonych na poziomie zbliżonym do poziomu 
kosztów wyłącznie w celu ułatwienia roamingu okresowego. Dla operatora sieci macierzystej 
stałe stosowanie krajowych stawek w roamingu może prowadzić do odmowy lub 
ograniczenia hurtowych usług roamingu przez operatorów sieci odwiedzanej lub 
udostępniania ograniczonych pul krajowych przez operatora sieci macierzystej lub 
zastosowania wyższych cen krajowych, co może mieć znaczny wpływ na zdolność 
operatora macierzystego do obsługi klientów krajowych zarówno w kraju, jak i za granicą.” 

Ustawodawca unijny wprost wyklucza więc możliwość stosowania nielimitowanych usług roamingowych 
w ramach jakichkolwiek planów taryfowych, gdyż mogłoby to prowadzić do sytuacji w której abonent 
zakupuje usługi w Polsce, gdzie ceny połączeń detalicznych są znacznie niższe, aniżeli ceny 
połączeń  oraz usług w innych krajach UE, a następnie w sposób permanentny korzysta z tych usług poza 
granicami Polski. Tymczasem dokładnie taki skutek miałoby wprowadzenie nielimitowanych usług 
roamingowych przewidzianych przez Zamawiającego bez kontroli w zakresie sposobu wykorzystywania 
tych usług.  

(5) Przyjęcie nielimitowanych usług w ramach roamingu nie pozwala bowiem operatorowi na przeciwdziałanie 
w przypadku wykorzystania usług na zasadach tzw. permanentnego roamingu. Wprowadzenie 
nielimitowanych usług oznaczałoby bowiem, iż operator nie może stosować wobec takiego klienta polityki 
uczciwego korzystania o której mówi art. 6b Rozporządzenia roamingowego, zgodnie z którym dostawcy 
usług roamingu mogą stosować "politykę uczciwego korzystania" w odniesieniu do korzystania z 
detalicznych usług roamingu regulowanego świadczonych po mającej zastosowanie stawce krajowej ceny 
detalicznej, aby zapobiec niewłaściwemu lub niestandardowemu korzystaniu z detalicznych usług 
roamingu regulowanego przez klientów korzystających z roamingu, na przykład korzystaniu z tych usług 
przez klientów korzystających z roamingu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie jego 
operatora krajowego do celów innych niż okresowe podróże. Polityka uczciwego korzystania umożliwia 
klientom dostawcy usług roamingu korzystanie z limitów detalicznych usług roamingu regulowanego po 
mającej zastosowanie krajowej cenie detalicznej, która odpowiada ich planom taryfowym. W konsekwencji 
nawet jeżeli klient posiada nielimitowany plan dla połączeń krajowych to ten plan nie może być 
przekładany na połączenia świadczone w roamingu, gdzie dostawca usług może stosować dodatkowe 
opłaty za przekroczenie określonego pułapu połączeń. Nielimitowany roaming wykluczałby stosowanie 
jakiejkolwiek polityki uczciwego korzystania wobec Zamawiającego, gdyż de facto zmuszają dostawcę 
usług do świadczenia usług także w tych przypadkach, gdy naruszałyby one te zasady (poprzez 
wprowadzenie nielimitowanej taryfy, która umożliwia korzystanie z roamingu bez jakichkolwiek limitów). 
Tymczasem zgodnie z art. 6e Rozporządzenia roamingowego dostawca usług może stosować dodatkowe 
opłaty za korzystanie z usług detalicznych roamingu regulowanego, wykraczających poza jakiekolwiek 
pułapy w ramach polityki uczciwego korzystania.  

(6) Należy również zaznaczyć, że utrzymanie takich warunków może skutkować podjęciem wobec operatora, 
który zastosowałby się do takiej oferty, działań przez organy ochrony konkurencji. Jak bowiem wskazano 
w Rozporządzeniu wykonawczym nielimitowane usługi w ramach roamingu mogą zakłócać warunki 
uczciwej konkurencji. Dotyczy to zwłaszcza takich krajów jak Polska, gdzie ceny za usługi 
telekomunikacyjne należą do najniższych w UE, a tym samym korzystanie z usług roamingowych 
polskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych jest korzystne dla abonenta praktycznie w każdym kraju 
UE. Kwestia niskich cen usług telefonii ruchomej była podnoszona także w raportach Prezesa UKE. 
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Przykładowo w raporcie za 2018 r. Prezes UKE wskazał: „Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Polsce 
wartość koszyka usług telefonii ruchomej jest jedną z najniższych w Europie. Szczególnie widoczne jest 
to dla umiarkowanego oraz intensywnego korzystania z usług. W przypadku sporadycznego korzystania 
z telefonii mobilnej klient polskiej sieci ponosi miesięczny koszt 3,9 euro. Oznacza to, iż oferta ta jest 
niższa od średniej unijnej wynoszącej 8,6 euro. W analizie uwzględniona została usługa składająca się z 
30 minut rozmów oraz niezawierająca pakietu danych. Jeśli będziemy rozważać średnie wykorzystanie 
usług telefonii ruchomej to w 2018 r. koszt takich usług wynosił w Polsce 5,8 euro. Natomiast według 
danych dla wybranych krajów europejskich płacono średnio 24,3 euro. Do analizy wybrano usługę 
składającą się z nielimitowanych rozmów oraz pakietu danych 5 GB. W przypadku bardzo aktywnych 
użytkowników w Polsce ponosimy najniższe koszty usług telefonii mobilnej. Intensywne korzystanie z tego 
typu usług było związane z opłatą równą 6,9 euro, czyli ponad pięciokrotnie mniej niż wynosi średnia 
europejska. W analizie uwzględniono usługi składające się z nielimitowanych rozmów oraz pakietu danych 
co najmniej 20 GB.” (Raport Prezesa UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2018 roku - – źródło: 
www.uke.gov.pl). Powyższa analiza Prezesa UKE jednoznacznie pokazuje, że opisany powyżej problem 
nieprawidłowego wykorzystania usług roamingu w przypadku polskich dostawców usług jest realny i 
stanowi istotne ryzyko zarówno szkód po stronie dostawcy usług, jak i ryzyko działań organów ds. ochrony 
konkurencji wobec dostawcy usług.  

(7) Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o wyjaśnienie: 
• czy Zamawiający podtrzymuje obecne brzmienie s.w.z.? 
• czy karty SIM będące przedmiotem zamówienia mają służyć wyłącznie do tzw. normalnego 

użytkowania przez abonenta, który od czasu do czasu podróżuje poza kraj swojego operatora 
macierzystego? 

• czy tym samym Zamawiający potwierdza, iż Polityka Uczciwego Korzystania (ang. Fair Use 
Policy) znajduje zastosowanie do przedmiotowego postępowania? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje aktualne brzmienie SWZ. Usługi w konfiguracji opisanej w pkt 4.6. OPZ są świadczone  
w ramach aktualnie obowiązującej umowy na „Świadczenie usług telefonii komórkowej, przesyłu danych i telefonii 
stacjonarnej oraz serwisu pogwarancyjnego dla systemu VoIP wraz z dostawą sprzętu do ich świadczenia” z dnia 
8 lutego 2019 r.  
Ponadto Zamawiający potwierdza, że karty SIM dla których świadczone będą usługi telekomunikacyjne będą 
służyły do tzw. normalnego użytkowania przez abonenta, który od czasu do czasu podróżuje poza kraj swojego 
operatora macierzystego, zatem Polityka Uczciwego Korzystania (ang. Fair Use Policy) obowiązuje dla umowy 
która zostanie zawarta po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. 
 
 
Pytanie nr 5: 

(1) Zamawiający w dokumentacji przetargowej ustanowił dwa kryteria cenowe oceny ofert – cena za 
zamówienie podstawowe (50 punktów) oraz cena za prawo opcji (10 punktów).  

(2) Zwracamy uwagę na to, iż zastosowanie dwóch kryteriów cenowych jest niezgodne ustawą Pzp. Zgodnie 
bowiem z treścią art. 239 ust. 2 Pzp najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca (a) 
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub (b) oferta z najniższą ceną lub kosztem. W 
piśmiennictwie oraz orzecznictwie zamówień publicznych podkreśla się, iż tym samym zamawiający w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia może – obok ewentualnych kryteriów pozacenowych – 
zastosować jedno kryterium ceny, nie zaś kilka kryteriów cenowych. Ustalenie bowiem dwóch lub 
więcej odrębnie ważonych kryteriów cenowych byłoby nie tylko niezgodne z ustawą, ale i prowadziłoby 
do utraty porównywalności ekonomicznej składanych ofert. Przykładowo4: „W toku kontroli prowadzonej 
przez Prezesa Urzędu wskazano, iż podział kryterium cena (100%) na podkryteria, którym 
przyporządkowano wagi: pozycje 1-8 - waga 40% oraz pozycje 9-10 - waga 60%, nie gwarantował wyboru 
oferty najkorzystniejszej. Dokonanie odpowiednich przesunięć w poszczególnych pozycjach formularza 
mogło bowiem doprowadzić do przyznania najwyższej liczby punktów ofercie, która nie była oferta 
najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp, gdyż nie gwarantowała zamawiającemu uzyskania 

 
4 Urząd Zamówień Publicznych, Sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku, 

UZP, Warszawa 2015 rok 
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świadczenia w zamian za najniższą cenę. Przy tak skonstruowanym kryterium, ocenie podlega w 
istocie sposób skalkulowania ceny, a nie rzeczywista wartość prac oferowanych przez 
wykonawcę”. Podobnie5: „jeśli zamawiający decyduje się na jedno kryterium oceny ofert, to ma być nim 
cena brutto oferty (art. 2 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy), zaś jeśli decyduje się na kryteria 
najkorzystniejsze ekonomicznie, to jednym z kryteriów ma być cena brutto, a pozostałymi - inne kryteria 
odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a nie inne kryteria cenowe. Ustawodawca w art. 91 ust. 2 
ustawy określił katalog otwarty kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia wskazując 
przykładowo jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych 
technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania 
zamówienia. Stworzenie jednak katalogu otwartego w ocenie Izby nie może służyć obejściu art. 2 pkt 1 
ustawy. Co więcej cena to ekwiwalent przedmiotu zamówienia, a wiec nie może być kryterium 
odnoszącym się do przedmiotu zamówienia”. Podobnie6: „Zamawiający, wprowadzając cenę składającą 
się z dwóch elementów powinien, dla znalezienia najkorzystniejszej oferty, elementy te zsumować. 
Nadanie każdemu z tych elementów w SIWZ wagi punktowej spowodowało, że wybór najkorzystniejszej 
oferty, którą powinna być oferta z najniższą ceną, jest sprzeczny z definicją najkorzystniejszej oferty 
zawartą w ustawie. Powoduje to, że SIWZ jest wewnętrznie sprzeczna i wybór oferty na jej podstawie 
prowadziłby w efekcie do nieważności zawartej umowy”. 

(3) Ustanowienie dwóch lub więcej odrębnie ważonych kryteriów cenowych prowadzi w praktyce do 
możliwości zmanipulowania wyniku postępowania. Bowiem ofertą najkorzystniejszą może być oferta z 
odpowiednio ukształtowanymi cenami jednostkowymi, nie zaś oferta obiektywnie najtańsza. Orzecznictwo 
zamówień publicznych wielokrotnie odnosiło się do takich przypadków7: „Izba podtrzymuje swoje 
dotychczas wyrażane w tym zakresie stanowisko dotyczące traktowania jako czyn nieuczciwej konkurencji 
określony w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji praktyki manipulowania cenami, 
będącymi odrębnymi kryteriami oceny ofert, w oderwaniu od realiów rynkowych, wyłącznie w celu 
uzyskania lepszej punktacji (por. wyrok KIO z 26 września 2012 r. sygn. KIO 1934/12, wyrok KIO z 5 
kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 640/11, wyrok KIO wydany w sprawie o sygn. akt KIO 7/13). Okolicznością 
przesądzającą o naganności postępowania w stopniu uzasadniającym zastosowanie powołanego 
przepisu jest „manipulowanie" proporcjami poszczególnych usług, a w konsekwencji ich ceną i w 
konsekwencji ceną oferty, aby otrzymać przedmiotowe zamówienie. (…) Zatem ustalenie przez 
zamawiającego, że wykonawcy wbrew dobrym obyczajom dopuścili się manipulowania cenami w celu 
uzyskania wyższej punktacji przerzucając koszty pomiędzy usługami obligowało zamawiającego do 
odrzucenia ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji”. Podobnie8: „W treści wyjaśnień Odwołujący wskazał, iż wartość całkowitego 
wynagrodzenie przewidzianego dla niego wynosi 129,636,00 zł netto (tj. 159.452,28 zł brutto). Na 
wynagrodzenie to, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia składają się dwie pozycje: 
„świadczenie usług dostępu do Internetu w Lokalizacji I  na warunkach określonych w SIWZ" oraz 
„jednorazowa opłata instalacyjna". Wynagrodzenie Odwołującego w ramach pierwszej z wymienionych 
pozycji wynosi miesięcznie 1,00 zł netto, co w całkowitym okresie obowiązywania umowy obejmującym 
36 miesięcy oznacza 36,00 zł netto (tj. 44,28 zł brutto). Pozycje te tworzy abonament za świadczenie 
usług dostępu do Internetu we wskazanej lokalizacji. Z kolei w odniesieniu do drugiej pozycji 
wynagrodzenie wynosi 129.600,00 zł netto (tj. 159.408,00 zł brutto). (…)Zamawiający zarzucił 
Odwołującemu czyn nieuczciwej konkurencji poprzez niezgodne z dobrymi obyczajami ukształtowanie 
oferty w sposób nieodpowiadający faktycznej wartości rynkowej jej składowych. (…)Sposób 
ukształtowania przez Odwołującego wynagrodzenia jest także niezgodny z przyjęta na rynku praktyka, 
zgodnie z która podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne starają sie raczej unikać sytuacji, w której 
klienci musieliby płacić wysokie opłaty instalacyjne, aby nie zniechęcać ich do zawarcia umowy, zmiany 
operatora itd. Powyższe okoliczności, zdaniem Izby, uzasadniają, dlaczego Zamawiający uznał, ze jego 
interes jako klienta został zagrożony działaniem Odwołującego (okoliczność, o której mowa w art. 3 ust. 1 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). (…)Należy tez zwrócić uwagę, iż w środowisku zamówień 

 
5 Wyrok KIO z dnia 6 lutego 2014 r. sygn. akt: KIO 120/14 
6 Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych, Polska na tle Unii Europejskiej,  publikacja UZP, str. 

49 
7 Wyrok KIO z dnia 14 czerwca 2013 r. sygn. akt: KIO 1240/13 
8 Wyrok KIO z dnia 28 lipca 2016 roku sygn. akt KIO 1277/16 
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publicznych od dawna trwa walka z oferowaniem usług za darmo, „za grosz”, „za złotówkę”, wykonaniem 
zamówienia w jeden dzień czy stuletnia gwarancja – działania takie od dawna uznawane są za – co do 
zasady – niedopuszczalne i godzące w uczciwa konkurencje”. 

(4) Zwracamy uwagę na jeszcze jedną okoliczność – przyznając z góry 50 punktów za zamówienie 
podstawowe oraz 10 za świadczenia w prawie opcji Zamawiający niejako przesądza proporcję wartości 
tych świadczeń w stosunku do siebie, pomimo że to wykonawca winien określić ich wartość ekonomiczną. 
Co także istotne, w praktyce wskutek obecnego brzmienia SWZ relacja punktu do wartości liczonej w 
złotówkach będzie inna w odniesieniu do prawa opcji oraz zamówienia podstawowego. Zamawiający traci 
w tym zakresie porównywalność składanych ofert.  

(5) Zatem cena za zamówienie podstawowe oraz prawo opcji powinna być sumowana oraz oceniana łącznie. 
Niemniej zwracamy także uwagę na to, iż jeśli Zamawiający oczekuje podania odrębnie cen za 
świadczenia wykonywane w ramach opcji – to zarazem winien jednoznacznie zastrzec, iż cena za to 
świadczenie winna mieć charakter rynkowy oraz że będzie ona podlegała odrębnemu badaniu w 
odniesieniu do problematyki ceny rażąco niskiej. Praktyką rynkową jest bowiem często podawanie w 
takich przypadkach ceny zaniżonej i uwzględnianie kosztów opcji w cenie za zamówienie podstawowe. 
Nie ma to bowiem wpływu na sumaryczną punktację jaką otrzyma oferta, a pozwala na uzyskanie 
wynagrodzenia za opcję nawet gdy zamawiający z niej nie skorzysta. Dlatego praktykowane jest także 
podanie w SWZ, iż przykładowo wynagrodzenie za prawo opcji nie może być wyższe oraz niższe niż 
odpowiedni przedział procentowy ceny za zamówienie podstawowe.   

(6) Biorąc pod uwagę powyższe, ustanowienie dwóch kryteriów cenowych jest nie tylko niezgodne z 
ustawą Pzp, ale i skutkować może przyznaniem najwyższej ilości punktów za cenę ofercie, która 
nie będzie najkorzystniejsza ekonomicznie. Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający podtrzymuje 
obecne brzmienie dokumentacji przetargowej? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje aktualne brzmienie SWZ. 
 
 
Pytanie nr 6: 

(1) Zamawiający wymaga, aby w ośrodku szkoleniowym NIK w Goławicach oraz garażu w siedzibie NIK w 
Warszawie wykonawca zapewnił odpowiednią jakość sygnału połączeń 4G tj. parametr moc sygnału nie 
gorszy niż -80 dBm. W przypadku gdy w lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w pkt 1.2 w 
pomieszczeniach biurowych nastąpi znaczne pogorszenia się jakości sygnału 4G tj. gdy moc sygnału 
będzie gorsza niż -100dBm wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych 
działań w celu jego poprawienia w terminie do 30 dni od zgłoszenia. 

(2) Operatorzy gwarantują obecnie z powodów uwarunkowań technicznych zasięg na około 95%-98% 
powierzchni kraju, bez zapewnienia łączności w każdym miejscu. Publikowane mapy zasięgu mające 
jedynie szacunkowy charakter9: „Mapa ma jedynie charakter poglądowy - przedstawia orientacyjną 
dostępność usług na zewnątrz i wewnątrz budynków. Rzeczywista dostępność usług może różnić się od 
prezentowanej, m.in. ze względu na specyfikę propagacji fal elektromagnetycznych, warunki terenowe w 
tym otoczenie i rodzaj zabudowy. Mapa nie stanowi części umowy i nie może być podstawą do 
ewentualnych roszczeń reklamacyjnych”. Operatorzy jednoznacznie zastrzegają, iż ze względów takich 
jak m.in. ukształtowanie terenu, rodzaj zabudowy czy bezpośrednie otoczenie, prezentowany zasięg lub 
moc sygnału mogą być inne niż na publicznie dostępnej mapie10. Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne 
zastrzegają także, iż mapy zasięgu nie są częścią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i nie 
mogą być podstawą ewentualnych reklamacji11.  

(3) Występowanie miejsc o słabszym zasięgu lub miejsc, w których brak jest zasięgu nie świadczy o 
nieprawidłowym wykonaniu usługi telefonii mobilnej. Umowa o świadczenie usług telefonii 
komórkowej nie jest umową o dostarczenie usług telekomunikacyjnych do danego punktu odbioru – tak 
jak ma to miejsce w przypadku użytkowania telefonu stacjonarnego. Mowa tu o telefonii, dla której sygnał 

 
9 http://www.plus.pl/mapa-zasiegu  
10 https://www.orange.pl/view/mapazasiegu  
11 http://www.t-mobile.pl/pl/dlaciebie/obsluga-klienta/informacje-i-pomoc/zasieg Podobnie 

https://www.orange.pl/view/mapazasiegu  
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jest emitowany za pomocą fal radiowych. Specyfiką tej techniki jest mobilność – nie zaś stałe parametry 
sygnału. Trudności w nawiązywaniu połączeń w danym miejscu nie wykluczają możliwości wykonywania 
połączeń z miejsc, których charakterystyka nie zakłóca propagacji fal radiowych. Zwracam uwagę na to, 
iż jakość odbieranego sygnału zależy nie tylko od obecności stacji bazowych i ich parametrów 
technicznych, lecz również od ukształtowania terenu na danym obszarze, od ilości budynków, od 
materiału, z jakiego są zbudowane, gęstości sieci nadajników i ich technologii, jak i od takich okoliczności, 
które są poza wpływem operatora np. gęstość zaludnienia czy nawet rodzaj smartfona, modemu, z którego 
korzysta użytkownik. Czasami sieć może być też chwilowo przeciążona z powodu nadzwyczajnych, 
niesprzedawalnych okoliczności. Karta SIM umożliwia mobilne korzystanie z usług świadczonych przez 
operatora tj. bez ograniczeń lokalizacyjnych (wszędzie tam, gdzie sieć danego przedsiębiorstwa jest 
obecna w ramach pokrycia terenu swoim zasięgiem). Urządzenie telekomunikacyjne, jakim jest telefon 
może być wykorzystywane w wielu lokalizacjach, co umożliwia wykorzystywanie wielu stacji bazowych.   

(4) Wymaganie by zasięg był gwarantowany w określonych budynkach wymaga przeprowadzenia wizji 
lokalnej wraz z możliwością dokonania pomiarów i oszacowania kosztów inwestycji jeszcze przed 
składaniem ofert. Wymaga to między innymi odpowiedniego wydłużenia terminu składania ofert. Warto 
podkreślić, iż koszt jednej inwestycji w poprawienie zasięgu (jednej lokalizacji) może wynosić od 
kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Nie jest także możliwe przesunięcie tych czynności (jako 
mających wpływ na koszt wykonywania świadczeń) na etap po zawarciu umowy. Ponadto już ocenie 
Zamawiający powinien zamieścić w dokumentacji przetargowej szereg informacji  - jak informacje 
techniczne na temat budynku w którym ma być zapewniony zasięg (specyfikacje techniczne, informacje 
o zarządcach, informacje o ewentualnej ochronie konserwatorskiej), informacje na temat sposobu 
umieszczania własnej infrastruktury, informacje na temat tego jakie są zasady ponoszenia kosztów energii 
za umiejscawiane urządzenia etc.  Brak takich informacji nie tylko uniemożliwiałby skalkulowanie ceny 
oferty, ale także czyniłby składane oferty nieporównywalnymi. W orzecznictwie podkreśla się, iż z jednej 
strony opis przedmiotu zamówienia umożliwia realizację potrzeb zamawiającego, a z drugiej - gwarantuje 
porównywalność ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co służy 
wyborowi oferty najkorzystniejszej12. Wykonawcy nie mając informacji na temat istotnych elementów 
kosztotwórczych mogą się znacząco różnić w ocenie ryzyk i tym samym wysokości planowanego 
wynagrodzenia w tym zakresie. Warto także podkreślić, iż powyżej wskazane braki w dokumentacji 
przetargowej uprzywilejowują obecnego usługodawcę Zamawiającego (posiada on wiedzę na 
temat uwarunkowań technicznych wykonywania zamówienia).  

(5) Ponadto odnosząc się do naszego żądania dołączenia do dokumentacji przetargowej charakterystyk 
budynku w którym ma być wykonywana usługa warto przypomnieć, iż13: „Przeprowadzenie wizji lokalnych 
to prawo wykonawcy, (…). To przede wszystkim opis przedmiotu zamówienia dokonany przez 
Zamawiającego w SIWZ stanowi  podstawę do przygotowania oferty. Wizja lokalna nie może bowiem 
zastępować opisu przedmiotu zamówienia dokonywanego przez Zamawiającego zgodnie z dyspozycją 
art. 29 ust. 1 ustawy Pzp”. 

(6) Problematyka ustanowienia wymagań dotyczących zasięgu wykraczającego poza warunki 
określone w publicznie dostępnych mapach była przedmiotem uwzględnianych zarzutów 
wnoszonych w postępowaniach przez Krajową Izbą Odwoławczą. Przykładowo zarzut taki został 
uwzględniony w postępowaniu prowadzonym przez Kancelarię Sejmu14, Miasto Poznań - Zarząd 
Transportu Miejskiego w Poznaniu15, czy w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Wojewódzką 
Policji w Krakowie (sygn. akt KIO 2354/21). Reasumując, w naszej ocenie Zamawiający bezzasadnie 
oczekuje zapewnienia zasięgu w konkretnych lokalizacjach.  

(7) Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający podtrzymuje wymagania 
zapewnienia zasięgu opisanego w treści puntu 11 OPZ? Jeśli tak, wnosimy o uzupełnienie opisu 
przedmiotu zamówienia o wskazane powyżej, brakujące informacje.  

 

 
12 Wyrok KIO z dnia 15 września 2017 r. sygn. akt KIO 1809/17 
13 Wyrok KIO z dnia 26 stycznia 2016 r. sygn KIO 38/16 
14 https://orka.sejm.gov.pl/profil_nab_2021.nsf/Ogloszenie.xsp?id=42D469DD5DD92DDCC12586E2002A1C56  
15 https://www.ztm.poznan.pl/pl/o-ztm/zamowienia/zamowienia-publiczne-o-wartosci-powyzej-30-000/swiadczenie-
telemetrycznej-uslugi-transmisji-danych-pomiedzy-urzadzeniem-mobilnym-zamawiajacego-a-posiadanymi-przez-
zamawiajacego-systemami-informatycznymi-za-pomoca-uslugi-prywatnego-punktu-dostepu-apn-o-nazwie-peka-pl  
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie wskazuje że w miejscach w których występuje lub wystąpi 
problem z zasięgiem Wykonawca powinien zainstalować urządzenia wzmacniające sygnał sieci komórkowej w celu 
osiągnięcia wymaganych parametrów. W chwili obecnej Zamawiający posiada zainstalowane urządzenia tego typu 
w ośrodku szkoleniowym NIK w Goławicach oraz garażu w siedzibie NIK w Warszawie. 
 
 
Pytanie nr 7: 

(1) W treści punktu 1.2 OPZ Zamawiający zamieścił adresy jednostek terenowych NIK. Zarazem 
Zamawiający zastrzegł sobie możliwość aktualizacji powyższej listy w trakcie trwania umowy. Wykonawca 
będzie zobowiązany do uwzględnienia przekazanych zmian.  

(2) Zwracamy uwagę na to, iż opis przedmiotu zamówienia dotyczący zmian ewentualnego miejsca 
świadczenia usług powinien być jednoznaczny i precyzyjny. W orzecznictwie wielokrotnie odnoszono się 
do potrzeby takiego określenia warunków zmiany lokalizacji, by było możliwe skalkulowanie ceny oferty 
na etapie składnia ofert: 

• „Za zasadne Izba uznała stanowisko Odwołującego, iż opisanie przedmiotu zamówienia, nie 
wskazujące jednoznacznie miejsca przeniesienia sieci powoduje sytuację, że wykonawcy nie są 
w stanie prawidłowo określić kosztów, jakie będą musieli ponieść dla ich wykonania, a to skutkuje 
brakiem możliwości należytego oszacowania ceny oferty. Sytuacja taka powoduje ryzyko 
nieporównywalności złożonych ofert, gdyż w takiej sytuacji każdy z wykonawców może tylko w 
oparciu o hipotetyczne założenia przyjąć na potrzeby wyceny oferty inny koszt, który może 
okazać się kosztem nieodpowiadającym wysokości poniesionych nakładów. Izba stwierdza, że 
opis przedmiotu zamówienia, który uniemożliwia złożenie porównywalnych ofert narusza zasadę 
uczciwej konkurencji wykonawców w postępowaniu (…) W tak ustalonym stanie faktycznym Izba 
uznała za zasadne nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści SIWZ, poprzez dokładne 
uszczegółowienie w załączniku nr 3 do umowy, opisu jednostek dla których Zamawiający planuje 
w trakcie trwania umowy dokonać zmian lokalizacji i tym samym konieczności wykonania 
przyłączenia sieci WAN. Izba uznała także możliwość ustalenia przez Zamawiającego 
wyłączenia potrzeby wliczania w cenę oferty kosztu wykonania przenoszenia lokalizacji i 
ustalenia, że zamówienie w tym zakresie będzie następowało na zasadzie udzielania zamówień 
podobnych o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp”16. 

• „w treści specyfikacji brak jest szczegółowych informacji, odnoszących się do zmian lokalizacji 
świadczenia usług oraz uruchomienia usług w nowych lokalizacjach. (...) z punktu widzenia 
wykonawcy informacje na temat lokalizacji są bardzo istotne, gdyż mają istotny wpływ na kształt 
ceny składanej oferty. Wobec braku skonkretyzowanych przez Zamawiającego w specyfikacji 
informacji na temat lokalizacji przenoszonych oraz nowo tworzonych nie można wykluczyć 
sytuacji, w której zapewnienie świadczenia usług transmisji danych w nowej lokalizacji lub 
przeniesienie usługi może się wiązać z koniecznością poniesienia przez wykonawcę bardzo 
dużych nakładów inwestycyjnych w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieciowej i 
sprzętowej. (…) W związku z tym zasadne wydaje się twierdzenie, że zakres i wartość takich 
inwestycji jest niemożliwy, a przynajmniej bardzo utrudniony do przewidzenia przez wykonawcę 
na etapie przygotowywania oferty i może zostać określony dopiero po przeprowadzeniu rzetelnej 
weryfikacji możliwości technicznych uruchomienia konkretnych łączy, z konkretnymi 
parametrami, w konkretnej lokalizacji”17. 

• „Odnosząc się bezpośrednio do zarzutów odwołania Izba wskazuje, że potwierdził się zarzut 
dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zakresie braku informacji niezbędnych do 
przeniesienia zasobów i usług zamawiającego do nowej lokalizacji. (…) W ocenie Izby 
uszczegółowienie, które będzie przedmiotem uzupełnienia s.i.w.z. musi dodatkowo zawierać 
szczególnie ważne elementy związane z relokacją sprzętu (…) Uzyskanie przez wykonawców 
powyższych informacji pozwoli na prawidłowe skalkulowanie ceny oferty przez oszacowanie 
wartości ryzyka i stosowne do tej okoliczności ubezpieczenie przedmiotu relokacji. Pogląd 

 
16 Wyrok KIO z dnia 20 grudnia 2018 roku sygn. akt KIO 2501/18 
17 Wyrok KIO z dnia 6 czerwca 2018 roku sygn. akt KIO 980/18 
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przeciwny prowadziłby do nieuzasadnionego poniesienia przez zamawiającego zwiększonych 
kosztów, związanych z ceną oferty”18. 

Wnosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „aktualizacji listy w czasie trwania umowy”? 
Wnosimy o ewentualne uzupełnienie dokumentacji przetargowej o postanowienia dotyczące zmian 
lokalizacji w trakcie trwania umowy (zgodnie z wytycznymi KIO sformułowanymi w przywołanych powyżej 
wyrokach dotyczących rynku telekomunikacyjnego).  

 
Odpowiedź: 
Głównym celem podania listy adresowej jednostek terenowych są kwestie logistyczne związane z realizacją dostaw 
i świadczeniem usług serwisowych dostarczonych urządzeń o których mowa w SWZ.  
Wg. wiedzy Zamawiającego na chwilę obecną nie są planowane w najbliższym czasie zmiany dotyczące lokalizacji 
jednostek organizacyjnych NIK wymienionych na tej liście. 
 
 
Pytanie nr 8: 

(1) Zamawiający nie określił wymagań technicznych telefonów dla Grupy C zastrzegając, iż dokona 
wyboru dowolnego telefonu znajdującego się w aktualnej ofercie Wykonawcy (np. na jego stronie 
internetowej lub w punktach sprzedaży/salonach) zgodnie z procedurą określoną w punkcie 12.2.2 OPZ. 
W terminie do 30 kwietnia 2023 r. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wybranych modelach telefonów 
z grupy C zgodnie z ilością określoną w punkcie 4.2 OPZ. 

(2) W naszej ocenie takie rozwiązanie ma dwie wady: jest niezgodne z zasadami sporządzenia opisu 
przedmiotu zamówienia określonymi w ustawie Pzp, a także nie uwzględnia istotnych okoliczności 
właściwych dla rynku usług telefonii komórkowej. Po pierwsze zgodnie z treścią art. 99 ust. 2 Pzp 
zamawiający winien określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy nabywanych dostaw. 
Przedmiotem zamówienia są tablety oraz telefony, przy czym w przypadku tych ostatnich ponad 95% 
sprzedaży rynku stanowią tzw. smartfony. Zatem w obi przypadkach są to urządzenia multimedialne 
łączące w sobie funkcja telefonu komórkowego oraz komputera przenośnego19. Zatem w zakresie 
wskazania co do sposobu opisu przedmiotu zamówienia użytecznym może być odwołanie się do 
Rekomendacji Prezesa UZP wydanych w marcu 2021 roku w zakresie udzielania zamówień na dostawy 
komputerów20. Dokument ten m.in. wprost odnosi się do zakupów tabletów. W treści Rekomendacji 
zauważono, iż podstawową zasadą opisu przedmiotu zamówienia na dostawę urządzeń 
komputerowych powinno być specyfikowanie właściwości użytkowych urządzeń, przy czym zbiór 
wymaganych parametrów użytkowych winien wynikać ze specyfiki dziedziny zastosowań, dla której 
urządzenia komputerowe są zamawiane. Wskazano m.in. w tym zakresie na potrzebę określenia takich 
parametrów jak wydajność procesora, pamięć operacyjna, wielkość i parametry wyświetlacza, parametry 
pamięci masowej, wymagania dotyczące baterii, czy waga (strona 9 – 10 Rekomendacji). Każdy z tych 
parametrów może być i jest stosowany do opisu przedmiotu zamówienia na telefony komórkowe oraz 
tablety. Należy bowiem podkreślić, iż standardem dla zamówień na dostawy telefonów komórkowych 
jest obecnie podawanie specyfikacji technicznych minimalnych wymagań stawianych przez 
zamawiających. Poniżej przykładowe zestawienie wszystkich przetargów o wartości powyżej progów 
unijnych obejmujących nabycie telefonów komórkowych lub tabletów prowadzonych w Polsce w okresie 
styczeń – kwiecień 2022 roku. W każdym z tych postępowań przedmiot zamówienia opisano poprzez 
określenie specyfikacji technicznych nabywanych urządzeń: 

o Poczta Polska S.A. Zakup i świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowej 
transmisji danych dla Poczty Polskiej S.A.21 

o Polska Akademia Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Dostawa telefonów 
komórkowych22.  

 
18 Wyrok KIO z dnia 29 stycznia 2013 roku sygn. akt KIO 113/13 
19 https://pl.wikipedia.org/wiki/Smartfon  
20 Opubl. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki/nowe-rekomendacje-dotyczace-zamowien-na-

zestawy-komputerowe-marzec-2021  
21 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219802-2022:TEXT:PL:HTML&src=0  
22 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200424-2022:TEXT:PL:HTML&src=0  
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o Komenda Główna Straży Granicznej. Zakup urządzeń końcowych23. 
o Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla 

jednostek Policji woj. dolnośląskiego wraz z dostawą 1207 szt. aparatów telefonicznych24. 
o Szpital Copernicus w Gdańsku. Świadczenie usługi telefonii komórkowej, usługi bezprzewodowej 

transmisji danych, dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych, modemów LTE, 
aktywnych i skonfigurowanych kart SIM25. 

o Uniwersytet Łódzki. Dostawy urządzeń komputerowych, notebooków, monitorów, tabletów, 
drukarek, sprzętu sieciowego i infrastruktury sieciowej, serwerów, oprogramowania dla 
Uniwersytetu Łódzkiego26.  

Jedynymi krajowymi przetargami wszczętym poprzez publikację w TED w tym roku na zakup telefonów 
komórkowych, w którym odstąpiono od sporządzenia specyfikacji technicznej są przetargi prowadzone 
przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii 
komórkowej wraz z dostawą urządzeń GSM27 oraz przez Miasto Poznań na  dostawę telefonów i tabletów 
bez kart SIM oraz świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z kartami SIM lub e-SIM28. W pierwszym 
z tych przetargów wykonawca T-Mobile Polska S.A. wniósł odwołanie domagając się uzupełnienia opisu 
przedmiotu zamówienia o wymagania minimalne w zakresie parametrów urządzeń. Odwołanie zostało 
przez Zamawiającego uwzględnione29. Zamawiający zobowiązał się do uzupełnienia opisu przedmiotu 
zamówienia o zestawienie parametrów zamawianych telefonów. Podobnie w drugim przetargu zostało 
wniesione odwołanie, uwzględnione przez Zamawiającego30. 

(3) Dla przykładu można także wskazać na obecnie wykonywane zamówienie udzielone przez m.in. Urząd 
Zamówień Publicznych w następstwie postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Centrum 
Obsługi Administracji Rządowej31. Zamawiający zamieścił w dokumentacji przetargowej szczegółowe 
specyfikacje techniczne zamawianych urządzeń. 

(4) Należy także podkreślić, iż podobne postanowienia były już przedmiotem oceny dokonanej przez Krajową 
Izbę Odwoławczą32: „Izba wskazuje, że zamawiający naruszył przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp ponieważ 
opisał przedmiot zamówienia w zakresie dostawy telefonów komórkowych w sposób niejednoznaczny i 
nie wyczerpujący. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia w zakresie dostaw telefonów 
komórkowych zostały opisane za pomocą trzech przedziałów cenowych w załączniku nr 1 a do siwz ( 
grupa A – telefony do 1499 zł, grupa B – od 1500 do 2 499 zł, grupa C – od 2 500 zł). Zamawiający nie 
podał w siwz żadnych minimalnych parametrów technicznych dla telefonów komórkowych, które 
mają być dostarczone w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Brak w dokumentacji 
przygotowanej przez zamawiającego informacji o minimalnych wymaganiach w stosunku do przedmiotu 
zamówienia dotyczącego dostaw telefonów komórkowych, powoduje, że ocena zamawiającego 
wybranych próbek modeli telefonów, będzie oparta wyłącznie o kryteria subiektywne, nie opisane w siwz. 
Tymczasem obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie oceny spełnienia wymagań technicznych 
oferowanego sprzętu wyłącznie w oparciu o kryteria i warunki podane wcześniej w siwz. Określenie 
przedmiotu zamówienia wyłącznie przez wskazanie przedziałów cenowych nie gwarantuje 
zamawiającemu uzyskania najlepszych efektów z posiadanych nakładów finansowych”. 

(5) Istnieje także jeszcze jeden powód dla którego przyjęte rozwiązanie nie może zostać uznane za zgodne 
z ustawą Pzp. W treści kwestionowanego postanowienia Zamawiający zastrzegł, iż wybierze urządzenie 
spośród znajdującego się w aktualnej ofercie Wykonawcy (np. na jego stronie internetowej lub w punktach 
sprzedaży/salonach). Takie rozwiązanie w sposób zasadniczy oparte jest na nieznajomości rynku telefonii 
komórkowej, świadczy o braku wiedzy Zamawiającego o specyfice działania operatorów 
telekomunikacyjnych. Wyjaśnienia bowiem wymaga, iż zgodnie z informacjami Urzędu Komunikacji 

 
23 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127267-2022:TEXT:PL:HTML&src=0  
24 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115881-2022:TEXT:PL:HTML&src=0  
25 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72006-2022:TEXT:PL:HTML&src=0  
26 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29261-2022:TEXT:PL:HTML&src=0  
27 https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/postepowanie?postepowanie=25837649  
28 https://platformazakupowa.pl/transakcja/601884  
29 https://www.uzp.gov.pl/kio/informacje-o-toku-postepowania-odwolawczego?kio=990%2F22  
30 https://www.uzp.gov.pl/kio/informacje-o-toku-postepowania-odwolawczego?kio=1172%2F22  
31 https://zamowienia.gov.pl/open-preview-auction.html/228987/swiadczenie-uslug-telefonii-ruchomej-wraz-

z-dostawa-telefonow-komorkowych-modemow-i-kart-sim-na-potrzeby-jednostek-administracji-panstwowej-1  
32 Wyrok KIO z dnia 30 czerwca 2010 roku sygn. akt KIO 1189/10 
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Elektronicznej33 jest obecnie trzech wiodących operatorów sieci telefonii komórkowej w Polsce, to jest 
przedsiębiorstwa Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o. oraz T-Mobile Polska S.A. W przypadku 
każdego z tych operatorów znacząca część salonów sprzedaży oparta jest na aktywności podmiotów 
trzecich, przedsiębiorstw prawnie i właścicielsko odrębnych od danego operatora. Mamy w tym zakresie 
do czynienia z umowami o współpracy, czy umowami franczyzowymi34. Przykładowo jesienią 2019 roku 
Orange Polska dysponowało siecią placówek na którą składało się 718 salonów, w tym 194 własne i 524 
franczyzowe35. Najwięksi krajowi przedsiębiorcy prowadzący salony sprzedaży operatorów 
telekomunikacyjnych to  przedsiębiorstwa Eurotel (usługi dla T-Mobile i Play) oraz OEX (usługi dla Orange, 
T-Mobile i Plusem)36. Przykładowo na koniec II kwartału 2019 r. grupa Eurotel prowadziła 102 salony 
sprzedaży T-Mobile, zaś grupa OEX prowadziła 347 salonów dla operatorów telekomunikacyjnych37.  
Zatem w przypadku znaczącej liczby „miejsc sprzedaży sprzętu i usług wykonawcy” (określenie 
Zamawiającego) mamy do czynienia z salonami podmiotów trzecich, które łączy umowa o współpracy z 
operatorem telekomunikacyjnym. Zatem ewentualna dostępność określonego urządzenia w takim 
salonie pozostaje bez znaczenia dla dostępności urządzeń u danego operatora 
telekomunikacyjnego. Operator nie posiada wiedzy na temat takiej dostępności, ani nie gwarantuje 
dostępności danego telefonu lub tabletu tylko dlatego, że podmiot z nim współpracujący nadal jeszcze 
takie urządzenie oferuje. Możemy mieć do czynienia z urządzeniami już niedostępnymi w dystrybucji 
producenta. Stąd wymaganie zapewnienia ich dostępności na podstawie danych z salonów sprzedaży 
jest błędem.  

(6) Podobnie, oficjalna strona internetowa wykonawcy może także nie być wiarygodnym punktem odniesienia 
dla określania przez Zamawiającego dostępności konkretnych urządzeń. Żadne bowiem z operatorów 
ogólnopolskich nie podaje na stronie internetowej informacji na temat liczby dostępnych urządzeń: 

o https://www.plus.pl/bez-umowy/telefony  
o https://www.orange.pl/esklep/telefony-i-urzadzenia  
o https://www.t-mobile.pl/sklep/kategoria/telefony/lista/produkty  

Zamawiający nie może zatem oczekiwać, iż wybrane przez niego urządzenie będzie dostępne w liczbie 
wymaganej dla danej grupy asortymentowej. Nie może także wymagać, by taka dostępność występowała 
dłużej niż tylko w momencie dokonywania sprawdzenia na stronie internetowej.  

(7) Tym samym wymaganie, by wykonawca miał obowiązek dostarczenia określonych urządzeń w określonej 
liczbie tylko dlatego, że Zamawiający zauważył takie urządzenie w jednym z salonów sprzedaży lub na 
stronie internetowej, świadczy o niezrozumieniu zasad działania ogólnopolskich operatorów 
telekomunikacyjnych. Zamawiający ma prawo określić swoje wymagania, jednak winien zrównoważyć 
swoje oczekiwania oraz możliwości rynku na którym dokonuje zamówienia38: „Osiągnięcie tej równowagi 
wymaga po stronie Zamawiającego zaangażowania w prowadzoną procedurę, znajomości relacji 
panujących na rynku, znajomości przedmiotu zamówienia oraz rynku właściwego dla danego typu dostaw, 
usług lub robót budowlanych – tak aby zastosowane przez Zamawiającego metody i środki zmierzające 
do osiągnięcia zakładanych celów nie skutkowały zaburzeniem wymaganej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia równowagi”. Zaproponowany opis przedmiotu zamówienia pomija oczywiste uwarunkowania 
dla rynku telefonii komórkowej.  

(8) Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy o uzupełnienie Opisu przedmiotu zamówienia o specyfikację 
techniczną telefonów dla Grupy C. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje aktualne brzmienie SWZ. 
 
 

 
33 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2020 roku, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

Warszawa, czerwiec 2021 rok 
34 https://allebiznes.pl/franczyza-abmi-group-orange/ https://franchising.pl/franczyza/1995/t-mobile/  

https://franczyzowo.pl/estate_property/t-mobile/  
35 https://www.rp.pl/biznes/art981341-orange-stawia-na-e-obsluge  
36 https://www.telko.in/plus-zbudowal-najwieksza-siec-salonow  
37 J.w. 
38 Wyrok KIO z dnia 14 marca 2017 r. sygn. akt KIO 371/17, Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2017 
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Pytanie nr 9: 
(1) Zamawiający oczekuje dostarczenia telefonów wraz z następującymi akcesoriami: 

• Przewód USB do podłączenia telefonu do komputera. 
• Ładowarka sieciowa z funkcją szybkiego ładowania zgodna z możliwościami posiadanymi przez 

dostarczany telefon. 
• Przewodowy lub bezprzewodowy (jeśli telefon nie posiada odpowiedniego złącza) zestaw 

słuchawkowy stereo. 
• Etui do telefonu – skórzane (skóra naturalna lub ekoskóra) z klapką typu książkowego (tzw. 

booklet) otwierane wzdłuż dłuższej krawędzi, dedykowane i dopasowane dla danego modelu 
telefonu. 

(2) Przedmiotem udzielanego zamówienia są usługi telekomunikacyjne wraz z dostawą telefonów. Przy czym 
Zamawiający oczekuje dostaw kompletu na który składają się poza urządzeniem także ładowarka, kabel 
oraz słuchawki.  W naszej ocenie takie żądanie jest niezgodne z polityką środowiskową Komisji 
Europejskiej oraz narusza art. 99 ustawy Pzp utrudniając przygotowanie oferty. Po pierwsze zwracamy 
uwagę na to, iż w styczniu 2020 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję39, w której wezwał do pilnego 
przyjęcia norm odnoszących się do uniwersalnej ładowarki do telefonów komórkowych. W dokumencie 
między wezwano Komisję Europejską: „do dopilnowania, by konsumenci nie musieli wraz z każdym 
nowym urządzeniem kupować nowych ładowarek, co pozwoli zmniejszyć ilość produkowanych co roku 
ładowarek;”, podkreślając, iż: „strategie rozdziału umożliwiłyby osiągnięcie większych korzyści dla 
środowiska; podkreśla jednocześnie, że każdy środek mający na celu rozdział powinien zapobiec 
potencjalnie wyższym cenom dla konsumentów; podkreśla ponadto, że strategie rozdziału powinny zostać 
wprowadzone wraz z rozwiązaniem kwestii uniwersalnej ładowarki, gdyż w przeciwnym razie cele 
dyrektywy nie zostaną osiągnięte”. W rezolucji ponaglono Komisję, aby wprowadziła środki na rzecz 
rozdzielenia (polegające na dostarczaniu użytkownikowi końcowemu urządzenia radiowego bez 
urządzenia ładującego), ponieważ w przeciwnym razie w ocenie Parlamentu Europejskiego nie uda się 
osiągnąć celu, jakim jest zmniejszenie liczby produkowanych co roku urządzeń ładujących, a co za tym 
idzie ograniczenia ilości odpadów elektronicznych40. W następstwie powyższego Komisja Europejska 
zgłosiła w dniu 23 września 2021 roku propozycję legislacyjną41 obejmującą ujednolicenie standardów 
ładowania urządzeń mobilnych wraz z rozdzieleniem sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń. Jak 
zarazem zauważono, na skutek działań Komisji znacząca część producentów dokonała usunięcia 
zasilacza zewnętrznego (oraz innych akcesoriów) z opakowania detalicznego nowych modeli42. W 
dniu 7 czerwca 2022 roku Komisja Europejska poinformowała o osiągnięciu porozumienia Parlamentu 
Europejskiego oraz Rady w sprawie wejścia w życie nowych przepisów43. Tym samym nie powinno budzić 
wątpliwości, iż żądanie dołączenia do telefonu akcesoriów nie jest zgodne z polityką wyznaczoną 
działaniami Komisji Europejskiej44.  

(3) Biorąc pod uwagę powyższe, mamy obecnie do czynienia z praktyką rynkową uwzględniającą politykę 
Komisji Europejskiej i polegającą na oferowaniu telefonów typu smartfon jedynie wraz z kablem 
zasilającym. Odrębnie sprzedawane są zarówno ładowarki, jak i zestawy słuchawkowe. Jedynie 
przykładowo wskazujemy, iż praktyka taka dotyczy takich producentów jak Samsung45, Apple oferujące 
telefony IPhone46, Xiaomi47 czy Motorola oraz Nokia48. Przykładowo zestaw sprzedażowy telefonów 

 
39 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0024_EN.html  
40 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4613 
41 Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca Dyrektywę 2014/53/UE w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych, COM(2021) 547 final 
42 Tak też w treści uzasadnienia Wniosku Komisji w sprawie zmiany Dyrektywy 2014/53/UE.  
43 https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220603IPR32196/deal-on-common-charger-reducing-hassle-for-
consumers-and-curbing-e-waste  
44 WIęcej na ten temat w: Europe wants to help clear out your drawer full of chargers. NYT, 7 czerwca 2022 roku 
https://www.nytimes.com/2022/06/07/technology/eu-tablets-phones-usbc-chargers.html  
45 https://www.samsung.com/pl/support/mobile-devices/dlaczego-w-zestawie-z-telefonem-samsung-nie-dostarcza-
sluchawek-i-wtyczki-ladowarki/ , czy https://spidersweb.pl/2021/01/galaxy-s21-bez-ladowarki.html  
46 https://www.tabletowo.pl/iphone-12-11-xr-se-ladowarka-w-pudelku/, czy https://itigic.com/pl/all-mobiles-that-do-not-have-a-
charger-in-the-box/  
47 https://www.gsmmaniak.pl/1258583/xiaomi-civi-bez-ladowarki-w-pudelku/  
48 https://itigic.com/pl/all-mobiles-that-do-not-have-a-charger-in-the-box/  
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Samsung Galaxy zawiera jedynie zintegrowaną baterię, kabel USB, szpilkę do wyjmowania karty SIM, 
instrukcję obsługi w języku polskim, deklarację zgodności w wersji polskiej oraz kartę gwarancyjną. 
Nastąpiła trwała zmiana na rynku telefonii komórkowej wynikająca z realizacji powszechnie 
akceptowanych celów związanych z ochroną środowiska.  

(4) Wskazujemy także, iż wymaganie załączenia ładowarki, kabla oraz zestawu słuchawkowego stanowi w 
naszej ocenie naruszenie art. 99 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem opis przedmiotu zamówienia 
winien być jednoznaczny oraz wyczerpujący. Obecne brzmienie OPZ takiego wymagania nie spełnia. 
Skoro bowiem mamy w praktyce do czynienia z nabywaniem dodatkowych urządzeń (ładowarka, zestaw 
słuchawkowy) to konieczne jest określenie przez Zamawiającego szczegółowych wymagań w tym 
zakresie. Jakie konkretnie wymagania ma spełniać zestaw słuchawkowy oraz ładowarka? Jaka ma być 
ich specyfikacja techniczna? Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia innych producentów niż producent 
telefonu? Brak załączania tych urządzeń przez producentów do zestawu sprzedażowego otwiera 
możliwość do daleko idącej dowolności wykonawców w tym zakresie. Należy przypomnieć, iż „Z jednej 
strony opis przedmiotu zamówienia umożliwia bowiem realizację potrzeb Zamawiającego, a z drugiej - 
gwarantuje porównywalność ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co 
służy wyborowi oferty najkorzystniejszej”49. 

(5) Zwracamy uwagę także na to, iż rozwiązanie przewidujące subsydiowanie kosztów nabycia akcesoriów 
w cenie za telefon tworzy także istotne ryzyko potencjalnego uznania przez organy podatkowe, że 
akcesoria zostały przekazane nieodpłatnie. Taka kwalifikacja stanu faktycznego przez organy podatkowe 
wiązałaby się z niekorzystnymi skutkami podatkowymi po stronie wykonawcy oraz Zamawiającego: 

• po stronie wykonawcy nieodpłatne wydanie akcesoriów wiązałoby się z obowiązkiem naliczenia 
VAT od ich wartości rynkowej; 

• po stronie Zamawiającego nieodpłatne wydanie wiązałoby się z powstaniem przychodu z 
nieodpłatnych świadczeń w wysokości wartości rynkowej akcesoriów.  

Powyższe ryzyka mogą zostać wyeliminowane poprzez wskazanie w ofercie ceny za poszczególne 
akcesoria sprzedawane wraz z telefonem. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na skalkulowanie ceny oferty. 
Mamy bowiem do czynienia po stronie wykonawcy z koniecznością dobrania i zakupienia dodatkowych 
urządzeń, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w formularzu cenowym.  

(6) Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający podtrzymuje żądanie 
dostarczenia wraz z telefonem i kablem ładującym także ładowarki, etui oraz zestawu 
słuchawkowego? Wnosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie 
odnoszącym się do opisu nabywanych akcesoriów. Ponadto wnosimy o uzupełnienie formularza 
cenowego o wskazanie cen poszczególnych akcesoriów dostarczanych wraz z telefonem. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje aktualne brzmienie SWZ. 
Ponadto Zamawiający wskazuje, że łączna oferowana cena telefonu wraz z zestawem wymaganych akcesoriów 
powinna być wskazana w formularzu ofertowym w tabeli nr 2 wiersz 1 (Oznaczenie „Ct”). 
 
 
Pytanie nr 10: 

(1) Jednym z podstawowym zakazów ustanowionych na gruncie prawa zamówień publicznych jest zakaz 
posługiwania się oznaczeniami wskazującymi na konkretnego wykonawcę / producenta. Zgodnie z treścią 
art. 99 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 
niektórych wykonawców lub produktów. Jak podkreśla W.Dzierżanowski „Ochrona konkurencji w 
przepisach o zamówieniach publicznych to nie tylko ochrona wywołująca skutek wobec 
podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne, ale również wobec producentów, których 
towary są sprzedawane lub używane w celu wykonania zamówienia publicznego. Metody sporządzania 
opisu przedmiotu zamówienia czy też warunki udziału w postępowaniu (ani żadne inne czynności) nie 

 
49 Wyrok KIO z dnia 15 września 2017 roku sygn. akt KIO 1808/17 
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mogą ograniczać prawa do przedstawiania konkurencyjnych wobec siebie rozwiązań”50. Innymi słowy 
wskazanie nazwy konkretnego producenta jest na gruncie ustawy Pzp zakazane: „Naruszenie zasady 
wynikającej z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp może mieć charakter bezpośredni (jeśli zamawiający wprost 
stosuje nazwy własne wskazujące konkretnego wykonawcę lub produkt) lub pośredni (jeśli nazwy 
własne nie zostają wskazane, ale szczegółowy opis parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt)”51. 

(2) Zamawiający w treści OPZ zastrzegł, iż  minimum jeden z dostarczanych telefonów musi pochodzić od 
producenta którego telefony aktualnie użytkuje Zamawiający w grupach A i B (Samsung). Takie 
postanowienie w sposób oczywisty jest rażąco niezgodne z przepisami ustawy Pzp. Wnosimy o 
wyjaśnienie, czy Zamawiający podtrzymuje przedmiotowe żądanie? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje aktualne brzmienie SWZ. 
 
 
Pytanie nr 11: 
W Załączniku nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zamawiający specyfikuje w pkt. 9 
Przeprowadzenie warsztatu technicznego dla pracowników Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o informację 
czy warsztat techniczny ma również dotyczyć świadczenia usługi bramki SMS?  
 
Odpowiedź: 
NIE, ponieważ opcja dotycząca świadczenia usługi bramka SMS może zostać zamówiona po terminie 
przeprowadzenia warsztatu. 
 
 
Pytanie nr 12: 
W Załączniku nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zamawiający specyfikuje w pkt. 18.2 Świadczenie 
usługi prywatnego APN ust. 5 wymaganie szyfrowania ruchu na łączach do prywatnego APN, czy wystarczającym 
będzie dostarczenie łącza na wspomnianych dedykowanych wydzielonych fizycznie włóknach światłowodowych 
bez konieczności szyfrowania?   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby ruch był szyfrowany zgodnie z opisem we wskazanym punkcie. 
 
 
Pytanie nr 13: 
W Załączniku nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zamawiający specyfikuje w pkt. 17.1 System 
bezpieczeństwa urządzeń mobilnych (telefonów), Wykonawca zwraca się z prośbą o informację jaką ilość kart SIM, 
które mają zostać objęte systemem bezpieczeństwa ma wliczyć do oferty oraz wskazania na jaki okres usługa 
bezpieczeństwa maja być uruchomiona (od kiedy Wykonawca ma uruchomić system bezpieczeństwa i na jaki 
okres)?   
 
Odpowiedź: 
W Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zamawiający w podpunkcie 1 punktu 17.1 wskazuje, że system „będzie 
chronił przed zagrożeniami kierowanymi na urządzenia mobilne wyposażone w głosowe karty SIM na których 
operator będzie świadczył usługi telekomunikacyjne”. Termin uruchomienia systemu określony został w kryteriach 
punktowanych w SWZ w pkt XXIII, numer kryterium 4. 
 
 
Pytanie nr 14: 
W Załączniku nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zamawiający specyfikuje w pkt. 18.2 Świadczenie 
usługi prywatnego APN, zwracamy się z prośbą o informację jaka będzie ilość kart SIM, które mają korzystać z 
usługi prywatnego APN?   

 
50 Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych , Włodzimierz Dzierżanowski , Wolters Kluwer Polska SA , 2012 rok 
51 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej sygn. UZP/DKUE/KD/5/16 



 15

Odpowiedź: 
W podpunkcie 1 punktu 18.2 wskazane jest że Opcja będzie realizowana „w celu podniesienia bezpieczeństwa 
urządzeń mobilnych (komputerów przenośnych) wyposażonych w karty SIM do transmisji danych.” 
Zatem dotyczy to wszystkich kart SIM do transmisji danych dla których będą świadczone usługi. 
 
 
Pytanie nr 15: 
W Załączniku nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zamawiający specyfikuje w pkt. 18.5 Świadczenie 
usług bramki SMS w ust. 4 integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem FortiAuthenticator, zwracamy 
się z prośbą o informację jaką wersją oprogramowania dysponuje Zamawiający  
  
Odpowiedź: 
Aktualna wersja oprogramowania v6.4.4, build1028 (GA) 
 
 
Pytanie nr 16: 
W Załączniku nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zamawiający specyfikuje w pkt. 9 
Przeprowadzenie warsztatu technicznego dla pracowników Zamawiającego w ust.7. Wykonawca dostarczy 
komplet materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników przeszkolenia, w szczególności będzie to instrukcja 
obsługi aplikacji o których mowa w pkt. 11.  zwracamy się z prośbą o informację o jakiej instrukcji obsługi aplikacji 
jest mowa w pkt.11.?   
 
Odpowiedź: 
Podpunkt zawiera nieprawidłowe odniesienie do pkt 11.  Zamiast niego powinien być wskazany pkt 8 analogicznie 
jak w Pkt. 9 podpunkt 1d. 
 
 
Zmiana SWZ nr 5: 
W punkcie 9 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ w podpunkcie 7 
cyfrę 11 zastępuje się cyfrą 8. 
 
 
Pytanie nr 17: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie dodatkowej pozycji w zał. nr 7 do SIWZ (Formularz Ofertowy) Tabela 
2 dodatkowej pozycji z miesięczną opłatą abonamentową za system bezpieczeństwa na 1 karcie SIM.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Koszt ten ma być ujęty w abonamencie w wierszu 2 
tabeli nr 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. 
 
 
Pytanie nr 18: 
§2 ust. 8 umowy – zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie, jakie inne okresy rozliczeniowe mogą być 
przyjęte w trakcie realizacji umowy. Z punkty widzenia wykonawcy jest to okoliczność istotna. Zwracamy się 
jednocześnie o doprecyzowanie, że nie będą to okresy dłuższe niż 3-miesięczne  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje że okresem rozliczeniowym będzie domyślnie 1 miesiąc kalendarzowy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany momentu rozpoczęcia i zakończenia okresu rozliczeniowego bez 
zmiany jego długości np. od 10 danego miesiąca do 9 miesiąca następnego. 
 
 
Pytanie nr 19: 
§4 ust. 7 umowy – wnosimy o zastąpienie sformułowania „rażącego niedbalstwa” sformułowaniem „wina 
nieumyślna”. Należy zauważyć, że wina umyślna lub rażące niedbalstwo ogranicza odpowiedzialność do 
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przypadków, w których uszkodzenie  lub zniszczenie było intencjonalne. Nie jest zasadne wyłączanie 
odpowiedzialności w przypadku np. lekkomyślności, które jest postacią winy nieumyślnej.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 20: 
§9 ust. 1 pkt 3, 7, 8 i 10 umowy – zwracamy się o obniżenie zastrzeżonych kar o połowę. Kara umowna ma na celu 
zdyscyplinowanie wykonawcy, który będzie realizował umowę w sprawie zamówienia publicznego, jednakże jej 
nadużywanie (narusza zasady współżycia społecznego i wprowadza nadmierną nierówność stron umowy. Zgodnie 
ze stanowiskiem Prezesa UZP system zamówień publicznych nie powinien wprowadzać rażącej nierówności stron 
umowy i prowadzić do nadużycia pozycji zamawiającego, poprzez m.in. wprowadzanie nadmiernie wygórowanych 
kar umownych nakładanych na wykonawcę. Zgodnie z orzecznictwem „Izba uznała, że zarzut zasługuje na 
uwzględnienie. Zamawiający określił w umowie wiele przypadków, które mogą powodować naliczenie kar 
umownych. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania 
zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po 
stronie Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z powyższym Izba nakazała 
określenie limitu kar umownych do wysokości kary przewidzianej za niewykonanie zamówienia, co umożliwi 
również wykonawcom ocenę ryzyk i należytą wycenę oferty" (wyrok KIO z dnia 4 września 2018 r. KIO 1601/18). 
Zwracamy uwagę, że każda z ww. kar będzie naliczana za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. Wskazane w ww. 
postanowieniach umowy uchybienia choć słusznie są sankcjonowane karami, to jednak nie mogą to być kary 
wygórowane. Zasadne jest zatem ograniczenie kar o połowę. Tak zastrzeżone kary zabezpieczą interes 
Zamawiającego, ale jednocześnie będą adekwatne do rodzaju uchybienia.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 21: 
§9 ust. 2 umowy – wnosimy o doprecyzowanie, że możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych nie obejmuje utraconych korzyści -tzn. jest ograniczona do wysokości szkody 
rzeczywistej. Ponadto, wnosimy również o doprecyzowanie, że możliwość dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego naliczone kary umowne jest ograniczona do limitu ustalonego w § 9 ust. 4 umowy. Zgodnie z 
art. 436 pkt 3 Pzp w umowie należy określić limit odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne są surogatem 
odszkodowania. Wskazanie, że Zamawiający może dochodzić odszkodowania ponad limit kar umownych stanowi 
de facto obejście ww. przepisu.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 22: 
§9 ust. 3 umowy – zwracamy się o potwierdzenie, że przed naliczeniem kar umownych i ich potrąceniem z 
wynagrodzenia wykonawcy Zamawiający przeprowadzi procedurę reklamacyjną. Kary umowne zostały 
przewidziane m.in. za zwłokę, co oznacza, że będą stosowane, gdy wykonawca ponosi winę za uchybienie. Aby 
to zweryfikować należy przed ich naliczeniem i potrąceniem z wynagrodzenia wykonawcy ustalić okoliczności 
faktyczne. Zamawiający co prawda wskazał w §19 ust. 3 umowy na postanowienie ogólne, że zastosuje procedurę 
reklamacyjną, jednak §9 jest odrębnym postanowieniem, które wprowadza możliwość potrącania kar z 
wynagrodzenia. Zasadne i konieczne jest doprecyzowanie, że przed naliczeniem kar umownych procedura 
wyjaśniająca zostanie przeprowadzona, a wykonawca będzie miał zagwarantowany czas na uzasadnienie 
okoliczności faktycznych z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
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Pytanie nr 23: 
§9 ust. 6 umowy - zasadne jest jego wykreślenie oraz wprowadzenie postanowienia dotyczącego zakazu 
możliwości kumulacji kar umownych, bowiem wystąpienie jednego zdarzenia nie powinno skutkować naliczeniem 
kar umownych z różnych podstaw, prowadząc tym samym do podwójnego karania wykonawcy za to samo 
zdarzenie. Kary umowne powinny dyscyplinować wykonawcę w celu należytej realizacji umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ale nie powinny stanowić źródła dochodu dla Zamawiającego. Zasadne jest zatem 
wskazanie, że „w przypadku, gdy wystąpienie jednego zdarzenia jest podstawą do żądania od wykonawcy kilku 
kar umownych jednocześnie, Zamawiający uprawniony jest w takim przypadku do naliczenia i żądania zapłaty kary 
umownej z tylko jednej podstawy umownej przewidującej najwyższą w danym przypadku karę umowną 
(Zamawiający tym samym wyłącza możliwość kumulacji kar umownych)”. Stanowisko wykonawcy jest uzasadnione 
również w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego – w uchwale SN z 18 lipca 2012 r. (sygn. akt III CZP 39/12) 
przesądzono, że odstępującemu nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub 
opóźnienia, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy. Po odstąpieniu 
od umowy wyłączona jest zatem możliwość kumulatywnego dochodzenia kary umownej za odstąpienie i kar 
zastrzeżonych na wypadek nienależytego wykonania umowy.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 24: 
§12 ust. 9 umowy – wnosimy o wykreślenie obowiązku pozyskiwania zgody lub możliwości złożenia sprzeciwu 
przez Zamawiającego dotyczących podwykonawcy, na zasoby którego wykonawca się nie powołuje. Przedmiotowe 
postępowanie jest postępowaniem na usługi, a nie roboty budowalne, gdzie zamawiający z tytułu solidarnej 
odpowiedzialności dokonuje akceptacji podwykonawcy. W przypadku usług/ dostaw powierzenie części 
zamówienia podwykonawcy jest uprawnieniem wykonawcy. Zamawiający powinien zostać powiadomiony o udziale 
podwykonawcy, jednak uzyskiwanie zgody jest nadmierne.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 25: 
W Załączniku nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zamawiający specyfikuje w pkt. 17.1 System 
bezpieczeństwa urządzeń mobilnych (telefonów), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:  
• czy integracja systemu z systemem SIEM Zamawiającego będzie wchodziła w zakres postępowania (w 
ramach podpunktu 4. c. Zamawiający wymaga tylko  
możliwości integracji)  
• Jeśli integracja jest wymagana, to jaki jest wymagany zakres prac integracyjnych po stronie Wykonawcy  
• Jeśli integracja jest wymagana, to prosimy o potwierdzenie, że prace po stronie systemu SIEM będącego 
własnością Zamawiającego będą realizowane przez Zamawiającego  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że integracja z systemem SIEM Zamawiającego wchodzi w zakres prac wymaganych do 
zrealizowania w ramach wdrożenia systemu. Wymagany zakres prac to uruchomienie przekazywania wybranych 
zdarzeń z systemu bezpieczeństwa o którym mowa w pkt 17 OPZ. W trakcie uruchomienia niezbędne będzie 
uzgodnienie odnośnie zakresu przekazywanych danych, ich formatu i sposób przekazywania do systemu SIEM 
Zamawiającego. Prace po stronie systemu SIEM posiadanego przez Zamawiającego będą realizowane przez 
pracowników Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 26: 
OPZ pkt 7 Świadczenie usług serwisowych  
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Powiadomienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, wymaga zachowania formy  pisemnej lub potwierdzonej 
zwrotnie przez drugą Stronę wiadomości e-mail pod rygorem nieważności. "Prosimy o potwierdzenie, że przez 
formę pisemną Zamawiający rozumie powiadomienie w formie komunikacji e-mail.  
 
Odpowiedź: 
W ramach powiadomień o których mowa w pkt 7 OPZ Zamawiający dopuszcza przekazywania naturalnych 
dokumentów elektronicznych lub skanów podpisanych dokumentów za pośrednictwem wiadomości e-mail lub 
przekazywania informacji bezpośrednio w treści wiadomości e-mail. 
 
 
Pytanie nr 27: 
Umowa - Par 9 1. Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności określonej w par 9 ust. 2 do wysokości rzeczywistych 
strat ze wskazanym limitem kwotowym z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści. Wprowadzenie 
limitu pozwoli na precyzyjne określenie przez wykonawcę ryzyk i ewentualnych innych kosztów związanych z 
realizacją umowy, a jednocześnie w dalszym ciągu zapewnia Zamawiającemu ochronę jego uzasadnionych 
interesów.2. Prosimy o takie doprecyzowanie zapisów, z których jednoznacznie wynikać będzie, ze 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.” Stąd 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.3. Zwracamy uwagę, że postanowienia par 14 oraz par 9 pkt 1 ppkt 11) są jednostronne. Z uwagi na to, 
że obie strony powinny być zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji które dotyczą drugiej strony 
wszystkie te zapisy które są zapisami jednostronnymi, należy tak zmodyfikować by uwzględniały takie same prawa 
dla obu spółek. Kara umowna powinna być stosowana na zasadzie wzajemności, czyli wykonawca także powinien 
być uprawniony do kary, o ile Zamawiający naruszy tajemnicę przedsiębiorstwa naszej spółki.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 28: 
OPZ pkt. 8. Ppkt 3b Wykonawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa telekomunikacyjnego 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenie na życzenie Zamawiającego biling wsteczny do okresów rozliczeniowych 
poprzedzających nie więcej niż 12 miesięcy okres rozliczeniowy, w którym Zamawiający złożył żądanie. Czy 
Zamawiający akceptuje to, że Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do bilingów i faktur wstecznych do 
okresu 12 cykli od złożenia zamówienia?  
 
Odpowiedź: 
Minimalny okres za jaki muszą być dostępne dane został określony w OPZ Pkt 8 ppkt. 3e. 
 
 
Pytanie nr 29: 
OPZ pkt. 9 – warsztaty techniczne Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie warsztatów online np. z 
użyciem aplikacji Teams (np. w przypadku zwiększonego ryzyka zakażeń covid 19?)  
 
Odpowiedź: 
TAK. 
 
 
Pytanie nr 30: 
Pkt.  4.2 OPZ pdpkt 2 – „W trakcie realizacji umowy ilość telefonów w grupie A może ulegać zmianie ze względu 
na wykonywane cesje. Ilość telefonów w grupach B i C będzie stała przez cały okres realizacji umowy.” – Prosimy 
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o doprecyzowanie w jaki sposób, z uwagi na cesję, może zmienić się ilość telefonów w grupie A? Czy mowa tu o 
potencjalnym zwiększaniu czy zmniejszeniu ilości telefonów w grupie A. Prosimy o podanie szacunkowej ilości tego 
odchylenia od ilości wskazanej w OPZ (1170 sztuk) i informację, w którą stronę może się ono wydarzyć.  
 
Odpowiedź: 
Wymagane informacje znajdują się w pkt 4.3 ppkt.5. 
 
 
Pytanie nr 31: 
Załącznik 7 (oferta): Tabela nr 3 – opcja poz. 1 „ Świadczenie usługi bramki SMS (pakiet 100 wiadomości  sms)” – 
prosimy o informację czy wskazana w danej pozycji ilość 36 000, to ilość pakietów 100 wiadomości sms? Czy ilość 
sms, które powinny zostać dostarczone w pakietach po 100 sms, co dawałoby ilość 360 pakietów, po 100 sms w 
każdym.  
 
Odpowiedź: 
Wartość 36 000 dotyczy ilość pakietów po 100 wiadomości SMS każdy. Daje to łącznie 3 600 000 
pojedynczych wiadomości SMS. 
 
 
Pytanie nr 32: 
Zał. nr 3 do Umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: W związku z jakimi dokładnie 
czynnościami Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe wskazane w §2 ust. 1 Umowy powierzenia 
przetwarzania. W opinii Wykonawcy czynności wchodzące w zakres usług telekomunikacyjnych nie wymagają 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, powierzeniu mogą podlegać dane wprowadzane do narzędzia 
pozwalającego na zarządzanie usługami oraz dane związane z usługami bezpieczeństwa – zakres powierzanych 
danych może okazać się szerszy.    
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje przekazywania innych danych niż określone w Załączniku nr 3 do umowy. 
Zamawiający przewiduje m.in. przekazanie Wykonawcy danych pracowników z poszczególnych jednostek 
terenowych NIK odpowiedzialnych za obsługę serwisową usług i sprzętu dostarczonego w ramach tej umowy. 
 
 
Pytanie nr 33: 
Zał. nr 3 do Umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Zwracamy się z prośbą o zmianę 
treści §3 ust. 8 Umowy powierzenia przetwarzania na następującą: 
Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
Administratorowi, jednak nie później, niż w ciągu 48 godzin.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 34: 
Zał. nr 3 do Umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Zwracamy się z prośbą o zmianę 
treści §4 ust. 3 Umowy powierzenia przetwarzania na następującą: W przypadku stwierdzenia podczas kontroli 
uchybień, Strony wspólnie ustalą termin ich usunięcia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 35: 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia § 5 ust. 15 projektu umowy poprzez nadanie 

mu następującego brzmienia: 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez 
jego personel na zasadach ogólnych.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z 
działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego, jego przedstawicieli i pracowników. 

Uzasadnienie: Obecna redakcja tego postanowienia może sugerować rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy 
o zasadę ryzyka w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez jego personel. Wykonawca powinien ponosić 
odpowiedzialność za działania swojego personelu na zasadach ogólnych, w szczególności zgodnie z art. 430 k.c. 
wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy swoich podwładnych/pracowników. Przy 
uwzględnieniu przedmiotu umowy nie jest uzasadnione rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy o zasadę 
ryzyka.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 36: 
Dotyczy OPZ (Załącznik nr 1 do SWZ) pkt. 5.2 ppkt. 11. „Wykonawca ma udostępnić dwa łącza SIP (podstawowe 
i zapasowe) o przepustowości do 100 jednoczesnych połączeń obsługujące kodowanie g711 każde, z możliwością 
ich równoległej pracy.”. Prosimy o potwierdzenie, iż przepustowość 100 jednoczesnych połączeń cechuje jedno 
łącze, a możliwość korzystania z tych łączy przez Zmawiającego jednocześnie (tryb active-active), będzie 
umożliwiał do 200 jednoczesnych połączeń. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza że każde łącze ma mieć przepustowość 100 jednoczesnych połączeń a Zamawiający 
może korzystać z obydwu łącz równocześnie co da w sumie możliwość zestawienia 200 jednoczesnych połączeń. 
 
 
Pytanie nr 37: 
Dotyczy OPZ (Załącznik nr 1 do SWZ) pkt. 5.3. ppkt. 10. „Zapasowe Łącze SIP ma być dostępne przez Internet, a 
cały ruch zaszyfrowany w tunelu GRE over IPSec (szyfrowanie typu AES o długości klucza minimum 256, funkcja 
skrótu SHA-2).”. Czy Zmawiający dopuści aby oba łącza były zrealizowane jako łącza dedykowane, odseparowane 
od sieci Internet, z zachowaniem rozdzielności dróg kablowych oraz węzłów po stronie sieci Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje realizacji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
 
Pytanie nr 38: 
Czy Zamawiający dopuści dla łączy SIP, zarówno podstawowego jak i zapasowego, realizację bez szyfrowania 
jeśli Wykonawca będzie posiadał certyfikaty ISO 27001 potwierdzający skuteczne utrzymywanie wszystkich 
systemów w organizacji dotyczących bezpieczeństwa informacji, oraz ISO 27018 w zakresie “świadczenia usług 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, hostingu, kolokacji, cloud computingu, cyberbezpieczeństwa, procesu 
przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych włączając wymagania normy ISO/IEC 27018:2019 
dotyczące usługi przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 39: 
Dotyczy OPZ (Załącznik nr 1 do SWZ) pkt. 18.2 ppkt. 5. „Łącze podstawowe dla prywatnego APN ma być łączem 
symetrycznym bez jakichkolwiek ograniczeń ilości przesyłanych danych. Fizyczna realizacja ma nastąpić za 
pomocą dedykowanych dwóch włókien światłowodowych zakończonych w serwerowni Zamawiającego na 
patchpanelu światłowodym ze złączami SC-SC. Gwarantowana minimalna przepustowość łącza minimum 2 Gbps 
( przy MTU 1400, ruch typu IMIX) w standardzie Ethernet (interfejs 10Gbps) Pozostałe wymagane parametry łącza: 
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Jitter <15ms, opóźnienie (RTD) <30ms, utrata pakietów <0,1%. Ruchu na tym łączu ma być szyfrowany w tunelu 
GRE over IPSec (szyfrowanie typu AES o długości klucza minimum 256, funkcja skrótu SHA-2, podłączenie nastąpi 
do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego - szczegóły do ustalenia w trakcie wdrożenia). Czy Zamawiający 
dopuści dla łącza do APN prywatnego, realizację z wykorzystaniem łącza dedykowanego, bez szyfrowania jeśli 
Wykonawca będzie posiadał certyfikaty ISO 27001 potwierdzający skuteczne utrzymywanie wszystkich systemów 
w organizacji dotyczących bezpieczeństwa informacji, oraz ISO 27018 w zakresie “świadczenia usług 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, hostingu, kolokacji, cloud computingu, cyberbezpieczeństwa, procesu 
przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych włączając wymagania normy ISO/IEC 27018:2019 
dotyczące usługi przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 40: 
pytanie. OPZ, ust. 4.2., pkt 1.  
Czy zamawiający potwierdzi, że jego intencją jest umożliwienie przekazania telefonu innemu podmiotowi w wyniku 
cesji numeru użytkownika? Jeżeli tak, to czy zamawiający potwierdzi, że w miejsce numeru scedowanego, 
Zamawiający zamówi nowy numer, aby posiadać wymaganą ilość? Natomiast numer podległy cesji będzie podlegał 
zasadom zmiany abonenta. To znaczy, że użytkownik przyjmie ofertę na podstawie zaoferowanego abonamentu 
lub na warunki podmiotu przyjmującego numer. Samo urządzenie mobilne zostanie przekazane na warunkach 
ogólnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, że w trakcie realizacji umowy może dojść do zmniejszenia ilości posiadanych numerów 
w wyniku wykonywanych cesji na rzecz innych podmiotów lub osób fizycznych. Warunki i ograniczenia w tym 
zakresie określone zostały w pkt 4.3 ppkt. 5 OPZ. 
 
 
Pytanie nr 41: 
pytanie OPZ ust. 4.3., pkt. 1.  
Czy Zamawiający potwierdzi, że migracja numerów odbędzie się na zasadach określonych przez rozporządzeniem 
Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 roku.  (Dz. U. z 2018 poz. 2324)? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 42: 
pytanie OPZ ust. 4.5., pkt. 2.,  
Czy Zamawiający określi maksymalną ilość numerów do transmisji danych, dla których pakiet może zostać 
podniesiony do 50 GB oraz oddzielnie wskazać, dla ilu numerów może zostać zniesione ograniczenie transmisji 
danych (transmisja danych bez limitu). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie określa maksymalnej ilości numerów dla których pakiet transmisji danych może zostać 
zwiększony. Zamawiający dopuszcza w szczególnym przypadku możliwość zwiększenia pakietu transmisji danych 
dla wszystkich numerów SIM do transmisji danych. 
Pytanie nr 43: 
Pytanie OPZ 4.5., pkt 4.  
Czy Zamawiający jest wstanie określić przez uśrednienie, ile razy dokonuje zwielokrotnienia pakietów DATA, oraz 
jakie wielkości są to paczki? Informacja ta ma znaczenie przy kalkulowania kosztów i wartości oferty. Obecnie, 
precyzyjną wiedzą dysponuje tylko obecny Wykonawca, co go stawia w uprzywilejowanej pozycji. 
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Odpowiedź: 
Uśrednione dane zawarte zostały w tabeli nr 2 w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. 
Przy czym Zamawiający zwraca uwagę na treść uwagi zawartej pod tą tabelą.  
 
 
Pytanie nr 44: 
Pytanie OPZ 4.7., pkt.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ilość darmowych wymian była możliwa tylko w 
sytuacji, gdy będzie ona realizowana samoczynnie za pośrednictwem aplikacji do zarządzania flotą numerów oraz 
po ówczesnym dostarczeniu puli kart SIM do dyspozycji klienta? W sytuacji, gdy Zamawiający będzie wymagał 
wysłanie karty SIM do użytkownika w celu jej wymiany, Wykonawca będzie miał prawo pobrać opłatę wg cennika. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zakłada że karty SIM będą wymieniane wyłącznie przez pracowników Zamawiającego po uprzednim 
dostarczeniu puli kart SIM do jego dyspozycji bez konieczności wysyłania kart SIM do użytkownika przez 
Wykonawcę. 
 
 
Pytanie nr 45: 
Pytanie OPZ 4.7. pkt. 6.  
Czy Zamawiający, pisząc „Serwisowana karta SIM” ma na myśli kartę służącą na wymianę? 
 
Odpowiedź: 
TAK. Serwisowa karta SIM to nowa karta SIM bez przypisanego numeru która posłuży do przeniesienia na nią 
numeru np. z uszkodzonej karty SIM. 
 
 
Pytanie nr 46: 
OPZ Pytanie 4.7. pkt.7.  
Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne, jeśli z przyczyn systemowych, kolejne uruchomienie eSIM 
dla tego samego numeru będzie płatne, to czy Zamawiający dopuści, aby rozliczenie dokonać przez stosowany 
rabat równoważący tą opłatę? 
 
Odpowiedź: 
TAK. 
 
 
Pytanie nr 47: 
pytanie OPZ, ust. 7., pkt. 7.1. lit. b) 
Czy Zamawiający potwierdzi, że określony czas usunięcia awarii, odnosi się do dni roboczych, zaś czas 
przypadający na dni wolne od pracy nie będzie zaliczany do wymaganego terminu 24h? 
 
Odpowiedź: 
Wskazany w pkt 7.1 ppkt. 5b czas naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia lub wykrycia odnosi się do 
dni kalendarzowych a nie roboczych. 
 
 
Pytanie nr 48: 
pytanie OPZ ust. 7., pkt. 7.2., ppkt. 1., lit. b)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór teflonu mógł odbyć się do 2 dni roboczych? Pragnę zaznaczyć, że 
odbiór urządzeń do serwisu jest realizowany przez firmę (kurierską), które wymagają zlecenia do konkretnych 
godzin. Zamawiający nie określa godziny, do której zlecenie będzie przez niego przygotowane. 
 
Odpowiedź: 
Patrz zmiana SWZ nr 6. 
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Zmiana SWZ nr 6: 
W punkcie 7.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ w podpunkcie 1 
lit. b  tekst „na drugi dzień roboczy” zastępuje się tekstem „na trzeci dzień roboczy”. 
 
 
Pytanie nr 49: 
pytanie OPZ ust. 7., pkt. 7.2., ppkt. 1., lit.. c)  
Czy Zamawiający potwierdzi, że w przypadku usterki po gwarancyjnej, serwis będzie miał prawo naliczyć opłatę za 
„ocenę zgłoszonego uszkodzenia”, jeśli Zamawiający nie zgodzi się na realizację naprawy odpłatnej. Inaczej, 
Wykonawca będzie potrzebował zabezpieczyć nieprzewidziane koszty, przez stosowane podniesienie wartości 
oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 50: 
pytanie. OPZ, ust. 7., pkt. 7.2.  
Czy Zamawiający potwierdzi, że w przypadku usterki niegwarancyjnej, koszty przesyłki urządzenia do serwisu i z 
serwisu ponosi Zamawiający? . Inaczej, Wykonawca będzie potrzebował zabezpieczyć nieprzewidziane koszty, 
przez stosowane podniesienie wartości oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 51: 
pytanie OPZ, ust. 7., Pkt 7.2., ppkt 1., lit. i)  
czy Zamawiający potwierdzi, że wymiana urządzenia na nowy będzie podlegać tylko w sytuacji, gdy po raz trzeci 
ulegnie awarii konkretne rzecz w urządzeniu mobilnym, która była już wcześniej dwukrotnie naprawiana? Jest to 
odzwierciedlenie ogólnych warunków świadczenia serwisu. Inaczej, Wykonawca będzie potrzebował zabezpieczyć 
nieprzewidziane koszty, przez stosowane podniesienie wartości oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 52: 
Par 4.6 p 1 
Prośba o wykluczenie z tego zakresu sms na numery stacjonarne?  
 
 
Odpowiedź: 
Patrz zmiana SWZ nr 7 
 
Zmiana SWZ nr 7: 
W punkcie  4.6 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ w podpunkcie 2 
lit. b  usuwa się drugi tiret o treści „do krajowych sieci stacjonarnych”. 
 
 
Pytanie nr 53: 
Par 7.1 p 2 
W zakresie zgłaszania usterek profesjonalni Wykonawcy stosują dwie ścieżki, które pozwolą na szybka i skuteczna 
reakcję Wykonawcy: infolinia techniczna i narzędzie samoobsługowe. Czy zamawiający zgodzi się na takie 
rozwiązanie? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem, że narzędzie samoobsługowe umożliwia obsługę 
zgłoszenia przesłanego w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
 
 
Pytanie nr 54: 
Par 8 
Czy w zakresie operacji, nie wspieranych przez automatyczne narzędzie Wykonawcy, Zamawiający wyrazi zgodę 
na wsparcie dla tych operacji przez dedykowanego doradcę? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu funkcjonalnego systemu samoobsługowego. 
 
 
Pytanie nr 55: 
Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie przewodowego zestawu słuchawkowego komunikującego 
się z telefonem za pośrednictwem gniazda zasilającego w przypadku gdy urządzenie nie będzie posiadało 
odrębnego wejścia na przewodowy zestaw słuchawkowy (mini jack 3,5 mm). 
 
Odpowiedź: 
TAK. 
 

Na stronie prowadzonego postępowania, Zamawiający zamieści zmieniony załącznik nr 1 do SWZ (zmiany 
zaznaczono kolorem zielonym). 

 
p.o. Wicedyrektora 

Biura Organizacyjnego 
 

/-/ Olga Józefczyk 

 


