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Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

               na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej. 

 

Dotyczy: zapytań do SIWZ  

Informujemy, że w dniu 26 i 27.06.2014 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania  

do treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1: 

„SIWZ pkt 14 ppkt 14.3 Co Zmawiający rozumie pod określeniem „uzyskanie wszystkich 

niezbędnych pozwoleń do realizacji przedmiotu zamówienia”?  Czy Zamawiający jest 

właścicielem budynku stanowiącego lokalizację świadczenia usług telekomunikacyjnych?  

Jeśli nie, czy Zamawiający może określić czy Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać 

zgodę/ zawrzeć umowy najmu/użyczenia z właścicielem budynku stanowiącego lokalizację 

świadczenia usług telekomunikacyjnych  w celu posadowienia urządzeń Wykonawcy czy też 

Zamawiający zobowiązuje się uzyskać odpowiednie zgody?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający jest właścicielem budynku, a „uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń 

do realizacji przedmiotu zamówienia” dotyczy przeniesienia numeracji oraz 

doprowadzenia łączy poza obrębem budynku. 

 

Pytanie nr 2: 

„SIWZ 14.17 Czy Zamawiający zapewni wykonawcy dostęp budynku będącego przedmiotem 

świadczenia usług telekomunikacyjnych w celu usuwania usterek i nieprawidłowości w pracy łącza?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do budynku w celu usuwania usterek 

    i nieprawidłowości w pracy łączy. 

 

Pytanie nr 3: 

„SIWZ pkt 14 ppkt 14.4 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem, że Wykonawca przejmie 

ewentualne koszty związane z przeniesieniem numerów wobec dotychczasowego operatora 

GSM? Czy to oznacza, że przenoszone numery na dzień przeniesienia objęte będą 

zobowiązaniami wobec dotychczasowego dostawy usług i będzie się to wiązało z zapłata 

kar umownych z tytułu rozwiązania dotychczasowych umów o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych z tego tytułu (uprawnienia wynikające z art.. 57 ust. 6 ustawy prawo 



telekomunikacyjne)? Ponadto czy Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycie 

ewentualnych kosztów wynikających z art.. 71a ustawy prawo telekomunikacyjne,  

w przypadku gdy Zamawiający rozwiąże umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia?  

Czy Zamawiający pod pojęciem „wszystkie koszty” rozumie tylko i wyłącznie koszty 

związane z fizycznym przyłączeniem do sieci Wykonawcy? Powyższe pytania uzasadnione 

są tym , iż do dokonania właściwej kalkulacji oferty, Wykonawca musi znać wszelkie 

koszty jakie mogą pojawić się na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pod pojęciem „wszystkie koszty” rozumie tylko i wyłącznie koszty związane 

z fizycznym przyłączeniem do sieci Wykonawcy. 
 

 

Pytanie nr 4: 

„SIWZ pkt 14 ppkt 14.22 Czy Zamawiający dopuszcza naliczanie opłat abonamentowych  

„z góry”, czyli na początku miesiąca (cyklu rozliczeniowego)?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
    Zamawiający nie dopuszcza naliczanie opłat abonamentowych „z góry”, czyli na początku 

    miesiąca (cyklu rozliczeniowego). 

 

Pytanie nr 5: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę aby regulowanie należności następowało na konto bankowe 

Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy 

czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej 

wystawienia? Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów 

podatkowych określenie terminu płatności na 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby 

Zamawiającego nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, 

co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego 

odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 

16 ustawy z dnia 05.04.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. 

zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)). Wskazujemy ponadto,  

że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku  

od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo 

do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, 

w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy 

zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na istotne 

niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w   konsekwencji 

doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków.  

Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie 

terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest 

to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany. 

 

Pytanie nr 6: 

„SIWZ pkt 14 ppkt 14.24 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienia słowa „opóźnienie” 

słowem „zwłoka”?  Opóźnienia są następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. Są to okoliczności na które wykonawca nie ma wpływu. Zamawiający 

przewidział restrykcyjne zasady odpowiedzialności wykonawcy, dlatego dodatkowe 



obciążanie wykonawcy odpowiedzialnością za okoliczności, na które wykonawca nie ma 

wpływu stanowi nadmierne, nieuzasadnione obciążenie wykonawcy.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany. 

 

Pytanie nr 7: 

„SIWZ pkt 14 ppkt 14.33 Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem  

3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zwracamy uwagę iż takie postanowienie jest 

sprzeczne z postanowieniem art. 142 ust. 1 ustawy PZP tzn. że umowy o zamówienie 

zawierane są na czas oznaczony, dlatego prosimy o jego wykreślenie. Zgodnie z istotą 

umowy zawartej na czas oznaczony, nie może ona być rozwiązana przed upływem terminu  

na jaki została zawarta, a wykonawca, szczególnie zawierając umowę o zamówienie 

publiczne na czas oznaczony powinien przed  złożeniem ofert mieć wiedzę przez jaki okres 

będzie świadczył usługi.  Zamieszczenie takiej klauzuli w umowie w sprawie zamówienia 

publicznego przeczy istocie zamówienia  publicznego, którego celem jest m.in. zapewnienie 

trwałości stosunku zobowiązaniowego. Ponadto takie postanowienie, jeśli jest zastrzeżone 

tylko dla jednej ze stron umowy, stanowi niedozwoloną klauzulę umowną, ponieważ narusza 

zasadę równorzędności stron umowy. Wnosimy zatem o usunięcie tego zapisu.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany. 

 

Pytanie nr 8: 

„SIWZ pkt 14 ppkt 14.34 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów  

pkt 14 ppkt 14.34  w taki sposób, aby wskazać zobowiązania Wykonawcy, których 

nierzetelne lub nieterminowe wykonanie stanowić może podstawę 

wypowiedzenia/odstąpienia umowy? Ponadto czy Zamawiający wyraziłby zgodę  

na modyfikację zapisów pkt 14 ppkt 14.34 w taki sposób, aby wprowadzić dodatkowy termin 

na naprawę uchybień przed wypowiedzeniem/odstąpieniem umowy w wyniku nierzetelnej 

lub nieterminowej realizacji zobowiązań Wykonawcy?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany. 

 

Pytanie nr 9: 

„Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dwóch łączy PRA gdzie jedno 

z łączy będzie łączem podstawowym a drugie zapasowy?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający oczekuje dostarczenia dwóch aktywnych łączy PRA 30 B+D gdzie jedno  

z łączy będzie łączem podstawowym a drugie zapasowym. Obydwa łącza będą podłączone 

do centrali Zamawiającego i od momentu uruchomienia świadczenia usługi przez 

Wykonawcę muszą równocześnie obsługiwać połączenia wychodzące i przychodzące. 

 

Pytanie nr 10: 

„Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie zarówno łącze ISDN PRA (30B+D) 

podstawowe jak i zapasowe są realizowane w oparciu o radiolinie w paśmie 

licencjonowanym?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 



Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie zarówno łącze ISDN PRA (30B+D) 

podstawowe jak i zapasowe są realizowane w oparciu o dwie radiolinie pracujące 

w paśmie licencjonowanym. 

 

 

Pytanie nr 11: 

„Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuję dostarczenia poza łączami ISDN PRA 

(30B+D) również łączy ISDN BRA (2B+D) lub łączy analogowych dla wymienionych 22 

pojedynczych numerów stacjonarnych? Jeśli tak prosimy o podanie ilości łączy? ” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

    Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym 22 numery telefoniczne byłyby 

    uruchomione na centrali Operatora, a ruch przychodzący byłby automatycznie 

    przekierowywany na wskazane numery linii ISDN PRA 30B+D.  

 

Pytanie nr 12: 

„Proszę o potwierdzenie, że oba łącza ISDN PRA 30B+D mają zostać dostarczone pod adres: 

Pl. Teatralny 3 warszawa. Jeśli nie prosimy o podanie dokładnego adresu dostarczenia łączy 

ISDN PRA 30B+D.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Oba łącza ISDN PRA 30B+D mają zostać dostarczone i uruchomione pod adresem: ul. 

Wierzbowa 3, Warszawa. 

 

Pytanie nr 13: 

„SIWZ pkt 5, ppkt 5.2, Zamawiający wymaga wykazania wykonania usług opartych o łącza 

ISDN B+D, czy przypadkiem nie chodzi o łącza ISDN PRA 30 B+D?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w tej kwestii dokonał w dniu 26.06.2014 r stosownych zmian dotyczących 

treści ogłoszenia i SIWZ. Zmiany są ogłoszone na stronie Zamawiającego pod adresem  

www.narodowy.pl 

 

Pytanie nr 14: 

„Z uwagi na konieczność wykonania wywiadów technicznych, uprzejmie prosimy 

o przedłużenie okresu składania ofert do dnia 11 lipca 2014” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. 

 

Pytanie nr 15: 

„W Siwz w dwóch miejscach pojawiają się sprzeczne informacje - 1000DDI podczas gdy 

numeracja wskazuje na 800 (I tak też pojawia się w drugiej części SIWZ) - prosimy o 

wyjaśnienie jaki jest właściwy zakres.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Właściwy zakres numeracji to DDI 800 NN. Podana wartość 1000NN dotyczyła 

możliwości technicznej centrali Zamawiającego. 

 

 

 

 



Pytanie nr 16: 

„Prosimy o wyjaśnienie stwierdzenia: "22 linii telefonicznych (obsługiwane przez trakt 

cyfrowy)." Unia telefoniczna powszechnie rozumiana jest Jako linia analogowa podczas gdy 

trakt cyfrowy jak sama nazwa mówi jest linią cyfrową.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W chwili obecnej 22 numery telefoniczne są uruchomione na centrali obecnego Operatora,  

a ruch przychodzący jest automatycznie przekierowywany na wskazane numery linii  

ISDN PRA 30B+D.  

 

Pytanie nr 17: 

„Zgodnie z zapisami SIWZ prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia 

dwóch aktywnych łączy ISDN PRA 30B+D, które będą obsługiwały ruch telefoniczny.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch aktywnych łączy ISDN PRA 30B+D, które będą 

obsługiwały ruch telefoniczny.  

 

Pytanie nr 18: 

„Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wykonawca ma dostarczyć dedykowane 

redundantne łącza telekomunikacyjne takie jak łącza internetowe. Prosimy o doprecyzowanie 

jaki typ przyłącza Zamawiający rozumie poprzez łącze internetowe” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

   Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch dedykowanych redundantnych łączy 

   telekomunikacyjnych takich jak łącza internetowe świadczone za pomocą medium typu 

   kable miedziane, światłowód lub łącza radiowe pracujące w koncesjonowanym paśmie.  

 

Pytanie nr 19: 

„Zgodnie z z zapisami SIWZ wykonawca ma dostarczyć opłaconą polisę od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. Prosimy o doprecyzowanie i podanie wysokości polisy jaką ma przedłożyć 

wykonawca” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

   Zamawiający nie określa wysokości żądanej polisy.  

 

 

 

 

 

Podpisał: 

Tomasz Kruczkowski 

Główny Specjalista   

 ds. teleinformatyki w TN 

          


