
 

Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na rzecz Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych w Otwocku. 
 
Pytanie1 
W części 1 (mail z 09.01.2017) odpowiedź na pytanie 4 jest następująca: 
„Zamawiający informuję, że posiada podpisaną jedną umowę z ORANGE na czas 
nieokreślony oraz sześć numerów na kartę z PLUS i PLUSH”. 
Proszę o udzielenie odpowiedzi czy sześć numerów na kartę PLUS i PLUSH zostało 
zarejestrowane na Państwa instytucję? W przypadku gdy w/w numery nie zostały 
zarejestrowane na Państwa instytucję, to nie będzie możliwości ich przejęcia przez 
nowego Wykonawcę. 
Jeżeli odpowiedź na pytanie jest negatywna to czy wówczas Wykonawca ma 
przydzielić nowe numery abonenckie? 
 
Zamawiający dokona rejestracji kart przed zawarcie umowy.  
 
 
 
Pytanie 2 
W części 1 (mail z 09.01.2017) odpowiedź na pytanie 8 jest następująca: 
„Zamawiający wskaże tylko dwa numery abonenckie, które będą miały możliwość 
realizowania usług nie objętych abonamentem np. roamingu”. 
 
Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na w/w pytanie. Wykonawca może umożliwić 
Zamawiającemu realizację połączeń w roaminu dla każdego numeru z zapytania 
ofertowego, lecz pytanie dotyczyło potwierdzenia w jaki sposób będą naliczone 
opłaty za połączenia-usługi nie objęte niniejszym postępowaniem (które nie są w 
cenie abonamentu). Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy  usługi telekomunikacyjne 
nie objęte niniejszym postępowaniem będą rozliczane zgodnie z aktualnym cennikiem 
Wykonawcy? 
 
Usługi telekomunikacyjne nie objęte niniejszym postępowaniem będą rozliczane 
zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy. 
 
Pytanie 3 
W części 1 (mail z 09.01.2017) odpowiedź na pytanie 2 jest następująca: 
 
„Zamawiający oczekuje oferty na: telefon komórkowy tradycyjny wyposażony                      
w aparat cyfrowy min. 2,0 Mpix, przekątna ekranu ok. 2”, oraz telefon komórkowy 
tradycyjny  wyposażony w kamerę: 5 Mpix,  z możliwością obsługi dwóch kart                  
tzn. dual SIM”. 



 
 
 
 
Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem telefonu 
komórkowego tradycyjnego?  
Czy Zamawiający ma na myśli zastosowanie telefonów z klawiaturą dotykową 
(smartfon) czy telefonu z klawiaturą („tradycyjną”) ? 
 
 
Zamawiający informuję, że ma na myśli zastosowanie telefonów z klawiaturą 
„tradycyjną”.  
 
 
 
Zamawiający nie wydłużą terminu składania ofert. 
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