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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 (pisownia pytań oryginalna): 
 
 
Pytanie nr 60 
Zamawiający opublikował odpowiedzi na 57 pytań zadanych przez wykonawców. W wyniku odpowiedzi zmieniony 
został OPZ. W związku z tym wymagana jest ponowna analiza i weryfikacja przygotowanej przez wykonawców 
koncepcji technicznej usług. Obszerny zakres, techniczne skomplikowanie przedmiotu zamówienia oraz sezon 
urlopowy powoduje, że analiza zajmuje więcej czasu niż zazwyczaj. 
Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.07.2022 r. 
 
Odpowiedź: 
Termin składania ofert został przeniesiony na 19 sierpnia 2022 r. 
 
 
Pytanie nr 61 
OPZ, ust. 8., 
Czy Zamawiający potwierdzi, że w przypadku gdy niektóre pozycje nie będę bezpośrednio dostępne z 
pozycji aplikacji do zarządzania usługami, to w szczególnych przypadkach, realizacja ich będzie 
wykonywana za pośrednictwem dedykowanego opiekuna? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 54. 
 
 
Pytanie nr 62 
Formularz Ofertowy tab. Nr 2., i OPZ, ust. 4., pkt. 4.5. 
Czy Zamawiający wyjaśni intencję dotyczącą pakietów na cały świat, o których mowa w pozycjach do 13 do 
15 w tab. Nr 2., Formularz Ofertowy? OPZ nie zawiera opisu wymogu tych konkretnych usług. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje możliwości uruchomienia pakietu danych o podanym rozmiarze, obowiązującego na terenie 
całego świata, bez względu na strefę roamingową, w której będzie znajdował się użytkownik. 
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Pytanie nr 63 
OPZ, ust. 11., pkt 5. 
Ze względu na szereg czynności organizacyjnych przy planowaniu dokumentacji oraz wykonaniu 
wymaganych prac. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ewentualne prace mogły się odbyć w terminie do 3 
miesięcy od zgłoszenia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie nr 64 
OPZ, ust. 12., pkt 12.1., ppkt. 12.1.2. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby telefony z kategorii C, były wybierane z ogólnodostępnego cennika 
detalicznego dla klientów biznesowych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że przy wyborze telefonów z grupy C, będzie brany pod uwagę także ogólnodostępny 
cennik detaliczny dla klientów biznesowych operatora, z którym zostanie zawarta umowa. 
 
 
Pytanie nr 65 
OPZ, ust. 12., pkt 12.1., ppkt. 12.1.3. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby akcesoria nie będące na firmowym wyposażeniu kompletu 
poszczególnego modelu, mogły być zamiennikami w stosunku do oryginalnych akcesoriów i pochodzić będą 
ze źródła renomowanych dystrybutorów elektroniki użytkowej na rynek polski? 
 
Odpowiedź: 
Tak 
 
 
Pytanie nr 66 
OPZ, ust. 12., pkt 12.1., ppkt. 12.1.1. Minimalne parametry. 
a) Czy Zamawiający ustąpi z wymogu „cena detaliczna brutto”, Obecna sytuacja związana z kresem 
walut, niestabilnymi łańcuchami dostaw oraz brakami w komponentach do produkcji elektroniki, powoduje, 
że ceny nie są stabilne. Okres realizacji dostawy 90 dni po 30 kwietnia jest na tyle odległy, że nawet 
instrumenty finansowe związane z opcjami cen walut, nie są możliwe do zastosowania przy tak odległym 
terminie dostaw. 
b) Biorąc pod uwagę wymóg „szyfrowania danych” na wewnętrznej pamięci i wymóg opisany w pozycji 
12.2.1. 1., tożsamego ust. 12. Zamawiający skutecznie ograniczył portfolio dostępnych urządzeń mobilnych. 
Czy Zamawiający ograniczy listę wymaganych modeli telefonów po 4 dla grupy A i B ? 
c) Biorąc pod uwagę wymóg „procesor” i wymóg opisany w pozycji 12.2.1. 2., lit. a. tożsamego ust. 12. 
Zamawiający skutecznie ograniczył portfolio dostępnych urządzeń mobilnych. Czy Zamawiający ograniczy 
się, aby pozycja ta odnosiła się tylko do jednego z producentów. Zaś model drugiego producenta będzie 
zwolniony ze spełniania minimalnych wymagań lub dla kat. A będzie on obniżony wyniesie „Minimum 2,2 
GHz (dla minimum 2 rdzeni) ośmiordzeniowy”. Dla kat. B będzie on obniżony „Minimum 2,4 GHz (dla 
minimum 4 rdzenie) ośmiordzeniowy” 
d) Czy zamawiający odstąpi od wymogu opisanego w ppkt. 3., dostarczenia telefonów do testów? 
Wiąże to się z nieuzasadnionym kosztem, który podwyższy wartość oferty. Ewentualnie, czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na wystawienie faktury za każde urządzenie w kwocie nie przekraczającej opłaty 1 zł netto. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane w pkt a)-d). 
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Pytanie nr 67 
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.08.2022 r. ze względu na skomplikowany 
zakres przetargu oraz okres urlopowy. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 60. 
 
 
Pytanie nr 68 
W OPZ (zał. nr 1 do SWZ), w Tabeli 3 „Minimalne parametry telefonów w grupach A i B”, w sekcji „Czujniki”, 
Zamawiający wymaga, by zaoferowane urządzenia posiadały m.in. czujnik zbliżeniowy. Urządzenia uznanego 
producenta, które spełniają wszystkie pozostałe wymagania techniczne postawione urządzeniom z tych grup, 
zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na oficjalnej stronie internetowej producenta, posiadają „Wirtualne 
czujniki zbliżeniowe”. Jak informuje producent, czerpią one sygnały z innych komponentów urządzenia takich jak 
żyroskop, czy ekran dotykowy i dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów, zapewniają działanie tożsame z 
działaniem fizycznego czujnika zbliżeniowego. Zgodnie ze stanowiskiem producenta parametr czujnika 
zbliżeniowego jest spełniony w ww. sposób. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści 
we wskazanych grupach również urządzenia posiadające wirtualne czujniki zbliżeniowe. W ocenie wykonawcy 
doprecyzowanie ww. pkt OPZ ma istotne znaczenie, bowiem doprowadzi do usunięcia wątpliwości w zakresie 
spełniania wymagań i da możliwość jednolitej interpretacji parametrów. W przypadku, gdy wykonawcy odmiennie 
będą interpretować wymagania oferty będą nieporównywalne 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści we wskazanych grupach również urządzenia posiadające wirtualne czujniki zbliżeniowe. 

 
p.o. Wicedyrektora 

Biura Organizacyjnego 
 

/-/ Olga Józefczyk 

 


