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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 26.06.2014 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania  

do treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1: 

„[pkt. 14.2 SIWZ] Zgodnie z SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich 

kosztów związanych z przeniesieniem numerów od dotychczasowego operatora i ich 

uruchomienia. Jaki operator w tej chwili świadczy usługi na rzecz Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Obecnym operatorem świadczącym usługi na rzecz Zamawiającego jest LoVo S.A. 

 

Pytanie nr 2: 

„[pkt. 14.11 SIWZ] Czy Zamawiający przez wykonanie usługi polegającej na wykonaniu 

przedmiotu zamówienia rozumie świadczenie usługi telefonii publicznej w sposób ciągły 

umożliwiający realizację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, 

międzynarodowych, do sieci komórkowych i satelitarnych oraz infolinii? Czy znaczenie ma, 

czy usługa ta była świadczona w oparciu o łącza cyfrowe czy analogowe? Czy znaczenie ma, 

czy świadczenie usług telekomunikacyjnych było realizowane za pomocą dostępu ISDN PRI 

z sygnalizacją DSS1, z usługą DDI?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca zgodnie z zapisami w pkt. 14.11 SIWZ ma zagwarantować Zamawiającemu 

     świadczenie usług telekomunikacyjnych na wymienionych w ww. punkcie warunkach. 

Zamawiający oczekuje dwóch aktywnych łączy ISDN PRA 30 B+D. 

 

Pytanie nr 3: 

„[pkt. 14.21 S1WZ) Co zamawiający ma na myśli „że w przypadku ustawowego obniżenia 

cen za połączenia, opłaty naliczane nie mogą być wyższe niż wynikające z aktualnych 

przepisów”? Wykonawca składając ofertę kalkuluje ją na podstawie cen jednostkowych 

zawartych w ofercie w związku z tym zapis nie może znaleźć w umowie.” 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający żąda by w przypadku ustawowego obniżenia cen za połączenia, opłaty 

naliczane nie były wyższe niż wynikające z aktualnych przepisów. 

 



 

Pytanie nr 4: 

„[pkt. 14.22 SIWZ] Czy Zamawiający dopuszcza możliwość liczenia terminu zapłaty od dnia 

wystawienia faktury?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
    Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

Pytanie nr 5: 

„[pkt. 14.34 SIWZ] Czy zamawiający doprecyzuje formę zapisu z uwagi na fakt że obecne 

brzmienie jest niejednoznaczne a skutki odstąpienia od umowy dla Wykonawcy mają duże 

znaczenie z uwagi na koszt jakie ponosi Wykonawca w związku z przygotowaniem usługi dla 

Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie doprecyzuje formy zapisu w pkt. 14.34 SIWZ. 

 

Pytanie nr 6: 

„[pkt.14. Istotne Postanowienia Umowy] Czy Zamawiający dopuszcza zastrzeżenie 

wspomnianej kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  

z winy Wykonawcy, a nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany. 

 

Pytanie nr 7: 

„[pkt. 14. Istotne Postanowienia Umowy] Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie 

całkowitej odpowiedzialności Wykonawcy (w tym ponad kary umowne) do wartości brutto 

umowy?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany. 

 

Pytanie nr 8: 

„[pkt.14. Istotne Postanowienia Umowy] Czy Zamawiający dopuszcza 

możliwość rozwiązania Umowy przez Wykonawcę w przypadku naruszenia przez 

Zamawiającego postanowień umowy lub przepisów prawa, w szczególności w razie 

nieterminowego regulowania opłat przez Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany. 

 

Pytanie nr 9: 

„[pkt.14. Istotne Postanowienia Umowy] Czy Zamawiający dopuszcza 

poddanie sporów wynikających z umowy sądom właściwości ogólnej??” 

 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

    Wszelkie spory, mogące wyniknąć przy realizacji Umowy, Strony zobowiązują się 

rozwiązać w drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia Sądem  

    do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Teatru. 

 

Pytanie nr 10: 

„[pkt. 14. Istotne Postanowienia Umowy] Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie 

postanowień Umowy o inne postanowienia wymagane na mocy art, 56 ust. 3 ustawy z dnia  



16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.; „PT”)? 

Naruszenie art. 56 ust. 3 PT może skutkować wymierzeniem Wykonawcy kary pieniężnej 

(art. 209 ust. 1 pkt 13b) PT). Ponadto, czy Zamawiający przewiduje wprost w umowie 

odwołanie do właściwego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, który miałby 

zastosowanie w odniesieniu do świadczonej usługi oraz cennika obejmującego plan taryfowy, 

według którego rozliczane będą inne usługi niż te, których ceny wskazano w ofercie?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

W pkt 14. SIWZ Zamawiający uwzględnił postanowienia zawarte w  art, 56 ust. 3 ustawy  

z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.; „PT”) 

 

Zamawiający w pkt 14.12. SIWZ żąda: „Usługi będą świadczone na zasadach określonych 

w umowie i „Regulaminie świadczenia Usług” operatora, w zakresie tych zapisów 

Regulaminu, które nie są sprzeczne z zapisami umowy oraz prawem telekomunikacyjnym. 

„Regulamin świadczenia usług” jest załącznikiem nr 2 do umowy  

i stanowi jej integralną część.” 

 

Zamawiający w pkt 14.20. SIWZ żąda: „Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, 

Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za świadczenie usług 

telekomunikacyjnych zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym, obliczone  

na podstawie cen jednostkowych określonych w złożonej przez Wykonawcę ofercie.” 

 

Pytanie nr 11: 

„Jaki typ centrali telefonicznej posiada Zamawiający? Czy centrala posiada możliwość 

automatycznego przełączenia się z uszkodzonego łącza na pracujące?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

     Zamawiający posiada centrale telefoniczną Alcatel OmniPCX Enterprise Crystal 

hardware. 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 12: 

„Czy wg wiedzy Zamawiającego za ewentualne prace instalacyjne mające doprowadzić łącza 

do pomieszczenia końcowego administratora budynku będzie pobierał jakieś opłaty?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający jest właścicielem budynku i nie pobiera od Wykonawcy opłat za ewentualne 

prace instalacyjne wewnątrz budynku mające doprowadzić łącza do pomieszczenia 

końcowego. 
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