
 

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. 
 
Część  I (email z dnia 09.01.2017 r.) 
 

1. Proszę o potwierdzenie czy Wykonawca może złożyć ofertę w wariancie:- z aparatem 
telefonicznym lub bez aparatu telefonicznego - oferta  z aparatem telefonicznym i bez 
aparatu telefonicznego. Załącznik nr 1 nie określa tego jednoznacznie. 
 
Zamawiający informuję, że Wykonawca musi złożyć ofertę w wariancie z aparatem 
telefonicznym i bez aparatu telefonicznego. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert 
częściowych.  Jednocześnie zastrzega sobie możliwość wyboru tylko jednego wariantu.  
 

2. Jeżeli oferta ma być złożona z aparatem telefonicznym to proszę o określenie 
wymagań technicznych dla aparatów telefonicznych. 
 
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.   
 

3. Proszę o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że  
a. - oferta ma być złożona na 9 abonamentów 

 
TAK 
 

b. - umowa ma zostać zawarta na okres 24 m-cy dla wszystkich abonamentów 
 
TAK  
 

4. Proszę o podanie z jakimi operatorami oraz w jakiej ilości i do kiedy są zawarte 
umowy na  świadczenie usług w sieci telefonii komórkowej. 
 
Zamawiający informuję, że posiada podpisaną jedną umowę z ORANGE na czas 
nieokreślony oraz sześć numerów na kartę z PLUS i PLUSH. 
 

5. Jaki jest termin uruchomienia usług dla wszystkich abonamentów?  
 
Niezwłocznie po zawarciu umowy, z wyłączeniem sytuacji gdy istnieje konieczność 
wypowiedzenia umowy z dotychczasowym operatorem. 
 
 



6. Proszę o podanie czy aparat telefoniczny ma umożliwiać dostęp do Internetu czy 
posiadać dostęp do Internetu i z jakim pakietem transmisji danych np. 2 GB 
miesięcznie? 
 
Zamawiający wskaże tylko dwa numery abonenckie, które będą posiadały dostęp do 
Internetu z pakietem transmisji danych do 2 GB miesięcznie. 
 

7. Proszę o doprecyzowanie pkt. 10d załącznika nr 3, czyli co Zamawiający rozumie jako 
dostęp do serwisu Wykonawcy w trybie 24h/7 dni w tygodniu. 
 
Zamawiający rozumie przez to możliwość zgłoszenia awarii na konkretnym numerze 
abonenckim tzn. np. brak możliwości wykonania połączeń wychodzących pomimo nie 
zalegania z opłatami.    
 

8. Czy usługi telekomunikacyjne nie objęte niniejszym postępowaniem będą rozliczane z 
aktualnym cennikiem Wykonawcy? 
 
Zamawiający wskaże tylko dwa numery abonenckie, które będą miały możliwość 
realizowania usług nie objętych abonamentem np. roamingu. 
 

9. Czy projekt umowy – wzór umowy /pkt. 20 załącznika 3/ ma być przedstawiony 
Zamawiającemu do akceptacji po wyborze oferty czy ma być załączony do oferty? 
 
Projekt umowy powinien być dołączony do oferty. 
 
 
Część  II (email z dnia 10.01.2017 r.) 
 

1. Czy Zamawiający będzie dodatkowo zawierał z Wykonawcą umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, 
dla każdego Numeru Abonenckiego Zamawiającego? 
 
Zamawiający chce zawarcia jednej umowy obejmującej wszystkie numery abonenckie. 
 

2. Czy Zamawiający potwierdzi, iż producent ponosić będzie odpowiedzialność jedynie 
za wady fizyczne i prawne wskazane w dokumentach gwarancyjnych, a 
odpowiedzialność ww. jest wyłączona np. w przypadku uszkodzenia mechanicznego 
danego aparatu telefonicznego? Czy Zamawiający potwierdzi, iż ryzyko uszkodzenia 
sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia danego aparatu 
telefonicznego? 
 
Zamawiający potwierdza, że producent będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach 
określonych w gwarancji, zaś sprzedawca na zasadzie rękojmi. Przekazanie nastąpi na 
podstawie protokołu potwierdzającego widoczne uszkodzenia aparatów.  



 
 

3. Zamawiający wskazuje w ust 10 OPZ, iż zamówienie obejmuje świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, dla co najmniej 9 numerów telefonii komórkowej. Czy 
Zamawiający może doprecyzować maksymalny limit liczby numerów telefonii 
komórkowej z jakiej będzie korzystał w trakcie trwania umowy? Powyższe 
doprecyzowanie jest istotne z punktu widzenia prawidłowego oszacowania wartości 
zamówienia. 
 
Zamawiający określa ilość abonamentów, na które łącznie zostanie zawarta umowa 
na: 9 (dziewięć). 
 

4. Czy Zamawiający potwierdzi, iż przeniesienie dotychczas używanych przez 
Zamawiającego numerów z sieci operatora,  który aktualnie świadczy usługi do sieci 
Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą nie jest związana z 
obowiązkiem zapłaty na rzecz dotychczasowego operatora jakichkolwiek kar 
umownych, a jeżeli jest to związane z ewentualnymi karami to koszty te poniesie 
Zamawiający? 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia numerów zgodnie z okresami 
wynikającymi z dotychczas obowiązujących umów. 
 
 

5. Czy Zamawiający potwierdzi, że  pod pojęciem „usterki” określonej w ust. 18 OPZ 
Zamawiający rozumie jedynie sytuacje, za których wystąpienie odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca? 
 
Usterki wymienione w pkt. 7 część I wyjaśnień. 
  

6. Czy Zamawiający wyjaśni co rozumie przez „prawidłowo” wystawioną fakturę VAT 
określoną w ust 22 OPZ. Czy Zamawiający potwierdzi, że aby faktura została uznana 
za fakturę prawidłowo wystawioną, wystarczające jest zawarcie w niej wszystkich 
elementów wymaganych przez przepisy w tym zakresie, czy Zamawiający wymaga 
dodatkowych elementów? 
 
Zamawiający pod pojęciem: „prawidłowo wystawiona faktura” rozumie dokument 
posiadający wszystkie elementy wymagane przez przepisy w tym zakresie oraz 
zgodność z zawartą umową. 
 
Część  III (email z dnia 11.01.2017 r.) 
 

1) Czy dopuszczacie Państwo abonamenty z opłatami ratalnymi za telefony?  
(opłata miesięczna za abonament to jedna kwota rozliczana na fakturze na opłatę 
abonamentową oraz opłatę za tzw. ratę sprzętową). 



  
Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia abonamentu z opłatami ratalnymi                
za telefon.  
 

2) Biorąc pod uwagę abonamenty z aparatem telefonicznym, jaki segment cenowy 
telefonów bierzecie Państwo pod uwagę?  
(telefony premium /standard /budżetowe) 
 
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. 
 
 

3) Punkt 10; litera b); podpunkt 5 oraz 10   Załącznika nr 3 do zaproszenia do złożenia 
oferty odnosi się do dostępu oraz usługi Internetu mobilnego na terenie RP. 
Czy przewidujecie Państwo dolny bądź górny próg ilości gigabajtów pakietów 
internetowych? 
 
Dolny limit wynosi 2 GB.  
 

4) W odniesieniu do Punktu nr 20 Załącznika nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty; 
przedstawienie wzoru umowy ma nastąpić wraz ze złożeniem oferty? 
 
Projekt umowy powinien być dołączony do oferty. 
 

5) dotyczą Załącznika nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.  
Tabela zawarta we wspomnianym załączniku w aktualnej wersji nie przewiduje 
możliwości wpisania jednostkowej ceny (jednorazowej/pierwszej opłaty) za telefon. 
W którym miejscu w zaistniałej sytuacji należy wpisać opłatę za aparat telefoniczny? 

  
Zamawiający nie dopuszcza żadnej dodatkowej opłaty, oprócz opłat 
abonamentowych. 
 
Proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 18.01.2017 godz. 14:00. Wydłużenie 
terminu składania ofert pozwoli na przygotowanie oferty z uwzględnieniem 
odpowiedzi na w/w pytania. 
 
Zamawiający przedłuża termin zgłaszania ofert do dnia 19 stycznia 2017 r.                            
do godziny 1200. 
 
Parametry techniczne telefonów zostały podane w odpowiedziach.  
 
Zamawiający modyfikuje Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do 
zaproszenia i nadaje mu treść jak w załączeniu: 



(pieczęć wykonawcy) 
 
Załącznik nr 1 do zaproszenia  
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W odpowiedzi na zaproszenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku do złożenia oferty 

na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku składamy niniejszą ofertę oświadczając, że 

akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu. 

 

Nazwa wykonawcy: .............................................................................................................. 

Adres: .................................................................................................................................... 

Tel/ Fax: ................................................................................................................................ 

e-mail: ................................................................................................................................... 

REGON: ............................................ NIP: ........................................................... 

 

 

Usługa 

Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

zł 

Łączna 

wartość 

netto 

zł 

Łączna 

wartość 

brutto 

zł 

 

Słownie 

(łączna 

wartość 

brutto) zł 

1. 

Abonament telefonii 

komórkowej z 

aparatem 

telefonicznym 

5 aparatów 

tradycyjnych 

 

    

4 

(bez aparatu) 

 

2. 

Abonament telefonii 

komórkowej bez 

aparatu 

telefonicznego 

 

 

9 

    

 

 

 

Oświadczenia i informacje dla wykonawcy: 

1. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania wykonawcy.  

2. Oświadczamy, że: 

a) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie poniesie zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty; 

b) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

c) dysponujemy środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia; 

d) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 



e) zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń; 

f) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej 

oferty; 

g) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie: 24 miesięcy od 

daty zawarcia umowy; 

h) jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach 

załączonych do oferty, niezwłocznie powiadomimy o nich zamawiającego; 

i) faktury VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT  do siedziby zamawiającego. 

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) .......................................................................................................................................... ; 

2)........................................................................................................................................... . 

3) .......................................................................................................................................... ; 

4)........................................................................................................................................... . 

 

 

 

.......................................      .................................................... 

Miejscowość, data      podpis oraz pieczęć wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zatwierdzam  

                                                                                                        Dyrektor  

                                                                                           SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

                                                                                                   MSW w Otwocku 

                                                                                             /-/ Dariusz Kołodziejczyk  


