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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

na uslugę telekomunikaryj ną

EoP"332.3.20

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie ptzetargu nieo4raniczonego na usługę telekomunikacyjnq

WYJAŚNIENIA TRf, ŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia ż9 stycznia 2004 r. Prawo Zamówlęń publicznych
(Dz. U. 2019.1843 tj. z późn, zm.) w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie l
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru ofeĄ Wykonawcy prowadzącego działalność

w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie

dane wynagane przez art.374 § 1 Ksh?
Odpowiedz:
Tak, Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadącego działalność w

formie spółki akcyjnej, częśó komparycyjna umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmowaó wszelkie

dane łymagane przez art. 374 § 1 Ksh.
Pytanie 2

Wzór umowy - §3 umowy - błędna numeracja ustępów - proszę o sprostowanie.

Odpowiedz:
Zamawiający dokona modyfikacji numeracji ustępu przy podpisaniu właściwej umoły.
Pytanie 3

Zamawiający w tr€ści postanowień § 4 Umowy przewidział kary umowne - czy wyrazi zgodę na jego

uzupełnienie poprzez dodanie zapisu w treści: ,,Całkowita suma kar umownych naliczonych na Podstawie
postanowień § 4, ust. 1, pkt a, c, d, e umowy nie przekroczy ż0 oń wańości łącmego wynagrodzenia brutto

określonego w Umowie"?
Biorąc pod uwagę, że Zamavliający przewidział liczny katalog kar umownych, w ocenie Wykonawcy

wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwia pełne rozeznanie i oszacowanie ryzYka
kontraktowego związ.anego z realizacją umowy. Gdyby Zamawiający nie uwzględnił i w konsekwencji nie

ograniczył całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej wysokości 20oZ wartości Umowy brutto,

Wykonawca wskazuje, że zasadnym będzie rozważenie innej wańości procentowej. W ocenie WykonawcY

kary powinny bowiem sfuĄć zabezpieczeniu terminowego i naleĄ4ego wykonania prac,jednak nie powinnY

byó nadmiemym i nieuzasadnionym obciążeniem dla wykonawcy,

Odpowiedz:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakr€sie.

Pytanie 4

W § 4, ust.l, pkt g umowy zawarto zapis,,Jeżeli wysokośó naliczonych przez Zama,wiającego kar

umownych nie pokryje szkody poniesionej przez zamasviającego, zamawiającemu przysługuje prawo

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych" - Wykonawca zwraca się o

Dział
Organizaryjno-Prawny

Katąrłną Ztievską
Specjalista ds. organizacyjnych

85 66 37 345

k.zaiervska@wsor.bial}"stok.u!

lui flr 5 ą^1



SAMoI)l1l.]l.NY PL]B1,1clNY ZAKLAI) oPiEKl
ZDItoWo lNE.l WoJI-]WoDZKA S,1 AcJA PoGoToWlA
ItA,l,UN KoWl-]Go W BlAŁYMS,1,oKU
ul, I)oleska 89. l5-87.i Bialystok
I'e1.85 66 37 30]. tlx. 85 66 37 302
rt,rr,rl , !,ltl].lrlt_rlr,r,ic. b il l},stok. pl; sckr-et3fur ł] rrl9rl, b lą ]:lgt,p l'

uztrpelnictlic rr.rł,postanorvicti 1,lclprzcz r.vskazanic. źc ..łącztla rvy,sokość odszliodorvallia wlaz z naliczon)'nri

karami nie przekt,ocz1, calkou,ite_j \yartości tll ow\,". Czy Zanralviający dopl,ecyztLie zapisy tllllo\vv?
()tlpou,iedz;

Zanrarviający podtrzymLlje zapisy SIWZ lr, 1yIn zakl,esie.

l'ytanic 5

Zalączlik nl l SIWZ - ()pis Przednliotu Zatllóll,icll ia_ clot, część l. pkt.},9 oraz zalącznik nr,5 SIWZ WzĆll'

Islotnych Pclslanorvień Unrorvy,. .S l dla Części l, pkt 3 - czl,rvynltlg dostal,czania szczegtiłorvego lvykazLl

realizorvanl,ch usltlg tc lcl<onl Ltrrikacl,j rryclr u, til;,tlie bilingLl. dotyczy bi[ingLr z każdcgo trtltlet'u DDT.

czv z caIe3o dostępLl lSDN PR^ (:]0I]+D)?

Orlporvictlz:
Zanawiający rr1, jaśrlilr. iż rvynóg dotyczy całcgo closteplt lSDN PRA (30B+D).

l'ytanic 6

Zztlzlcztlil< lrr 1 SIWZ - Opis Przeclmiotu Zatlórricnia. dot. czgść l. pltt,I.14 - pfoszę o doprcclzurranic.
czy bczpłatnc połączcllia ponriędzy, posiatlallynli pt,zcz Zanlarviajilccgo nttnlcrltli nają być 1,ozliczle

r,v latnach tz\\,, Grup,v Biznescllve!?

Otlporvietlz:
Zanarviaiący potlvierdza- że bezpłatlle połaczel]ia poniędz1, posiadan1,11-1i prz.ez. 7,al-na**ialącego lrtll]leIAlrli

nllrją być rozlicztlc ry rattlacI,t tzlr,. Grtrp), Biznesorr,c,i.

Pl,tanie 7

Z, ąc,z1,lik nr 5 SIWZ W7ór Istotn),ch Poslanorvierl Unlorvr,. § 1 dla Części l. pk1 l - należy dopl,ec} /o\\ac,

iż naliczanie sekLtndorvc clotvczl,polączcli klaj orr,ych z rvl,łzlczcniell połączcli na ntlmely spec.ialnc.

skriicone. jnfolinie. sel,rr,isv inlblrnacvitle. Pt,enliLtnt Rate. Czy Zalnarr,ia_jacv dopl,ecyzLlje zapis), LLlnowy']

Odpolvie<lz:
Zarnltrviajilcy rq,l,aża zgodc., lla d opt,ccl,zorva!l ic Istotnych Postatrt;wicti lJnlorv1,, tak. że nźtliczanic

sekundclrve dotyczyć będzie polączeri kra_jot,r,ch z rvrlączenienr l)ołączeli na ntln]ery spec_ia]ne. skfócone,

intbIinic. sclrvisv inlbrllacl,jll e. Prcnritltll Rate.

P.,-tanic 8

Załącznik nr 5 SlWZ W7ól lstotn},ch Postanorvieri Unlorv;,. § 2. Lrst 3 - 'I'ernlin platności.jes1 liczony od dnia

\Ę,sta\\,icllia f'aktLl1,1,,. W systcnlic 1,ozliczeIl iorv1,I,tl istnicjc nożliu,clść ustarvienia wydłużoneg,l tclnlillLl

płatności- ale datą początkolvą .jest data rvl"starvietlia l'aktuly. Cz5, Zarnarvia.iqcy rvyraża zuodę

rla nodl,fikacjg zapisu. iż ternlill platności.jest liczon1, od claty, rvvstarl, ictl ilt fakttlt1?

Odporvicdz:
Zalnarviający pcldlt,zl,nl Llje zapis1 SlWl rv tl"tn zakresie, Wskaztrje rórvnież, iż l}kttrla opl'ócz u,ers.ji

papicrori,c.j może być przes]/lalla Platfblną Elcktloll icztlcgo Fakturorł,ania (PEF) do rwstltrr iłttia i
przes1.,lania Zanrarr ia.jącenru e-lhktul lLrb rvyslana na adles ln].t]]i )"i|}_sg-bj ł |r.{Ń.p l podpisana podpisenl

lirval ifil<orvan),tl,

Pytanie 9

Zalącznik nr 5 SlWl lstotne postallow;ellia rttnorvy § 4. tlst. l'- rvykonawca rł,llt,lsi o lnod),llkację tl,eści

,,pl|r:a: przl,jęc,ia, :a :upl{tu kar unruł,tt,|,clt nuslLlpi 11, ciqgu 3() dni od thlitt ll,tstu\l,iL,nid pl,:L':

7,umulritl jqcego ]10ly oh(,iq:uli0\re7". U lrzl,nl_v-'rvan ie pclstanolvieli ttlnorr,nych unlożlirvia_jących potr,ącenie

kat, z wynagroclzcnia Wykotlarvcy nic tIa.jc borlictll nrozIirlości lvcrl,t'ikac_ji zasaclności ipopl'a\\l),]ści
naliczcnia tyclr ltar,. Jcdnoczcśtlic rvsl<azac nalcż1,_ źe kara utl-lolvna polvinna przyslugiwać Zanarr il_jqcelnLl

t1,1ko i rvyłącznie rv przl,padkLl. edy niervykonanie lub rrienależyte r.vl,kclnalrie zobowiązallie nastąpiło z rr,inr'
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Wykonarvcv co w plaktvce oznacza konieczllość islnienia procedttf),rl tokLr któl,e.j Strcn1, ma_ją lnożlirvość

zapfczcntowallia ustalcIi z analizl,porvodtirr, naliczcnia kary,. Czv Zanlawizrjąc;,doprccy,ztrje zapisy rtt't'tolł'1'?

Odpolvicdz:
Zanlarl,ia.jący pocltlzy nlLlie zapis1 SIWZ.

P__vtanie l0
Załącznik nr 5 SIWZ Istotne l]oslanowienia unlotr,), 

"S 
4 - rvnositllt,o d ol) rec},zo\\,all ie iż tlaliczanie kar

ntożc tlastąpic po zalioliczcniLt 1lroccclLlt,1 l,eli la nrlrcl,inc.j . Postcpo\\ania rcklanlacl,jne rvynikle rv toktl

realizac_ii Llnltrrlv będą 1:lt,orvadzone lta złsadacll i rrit1,1tn]iach tlkreślonvch rv RozporządzeniLr Ministra

Adnrirl istrac,ji i Cl,fil,zacji z drria 24 lLltcgo 2()l4r. rl sprarvic rcklarnacji tlsltlg telekcltllttllikacl,jtll,clt (Dz. tJ.
poz.2źl4),
lntbrnlLrjenl1, iż \Vlktlnallca nie ntoże stac rv poz.vc_ji clysk t 1,tn inou,a lte_j. co oznacza ptlzostarlienie lc3o
zapistl o srvobodnc traIiczanic kal,bcz infilrnrorvatria Wvkotlar.lc}, o zźl stfzcżcl] iżlc h. Wyrażenic zgoil1,

Wykonalvc_"- l,]a t|slosllnkowallie się do lelilanrac.ii powinno byc podstalra rvłaścirvej rvspólprac_," pomiędz1,

Zamarv ia.iącvnl a W),kona\\,cą.

Jcdtloczcśnie z\\:IitcalI\1 sig z prosb11 o tlzttpclnicnic zapisórr o illtilrrltac.jc. źc karr Llttlorrllc rlJc bęclq

naliczane rr, 1llzrl;aclktl gd1 brak relIizac.ji rt al,unkórv tlmo\v_\, pf7el Wl,konau,cę będzie następstll,enl sił,r'

r.l1,ższej ltlb tl ieu porvażn iollego dzialatria ostib tt,zccich lla ktć)re to zclarzetli:t Wlkonarłca nic nra rłpłl,rvtl.

Czv Zanlar.r,iający dopl,ecl,zLlie zapisv Llnlcl.,l,r,?

Otlpolviedz:
Zaniarvia jący, pocltI,zynltr jc zap is1,, S I WZ.
l)ytanic l l
Część 2 Mobilc - cz1, Zallrarviirjąc1, rłl,razi zgclclę na znlianę lLlb Llstltlięcic lirl,tct,iutll rvyboru o1clt1,

..(jrvaratlc.ia na tclcfotr" - tl\\ ażall), że gryarallcja na tclefilrr pouitlna bl,ć z_!:odna zc standarrlarrli [JE ol,az

czasetll ll,rvallia Ll|l]owv. tVn bardzie_j że śreclnia żl,rvotntrść telelbnu 10 2.1 nriesiące.
()dporr,iedz:

Zanlarvia.jąc1, 1lodtl,zvlntl je tI,eść SIWZ,
Pytanie 12

Wnosill1,o pLlblikację cdrtorvalnc.j rvcrs_ji załącznilttir,v d<l SIWZ. którc rv przl,sziości mają stzttlowić czcśc

składne_j ofer11, 1lozrloli to lla ich sz,,-bsze LrzLrpelnienie,

Otlpolvietlz:
W;,koIlalrca każdrrrazorvo porl,iltien \\\,słać enlltiIa z rv/rv pt,ośbą rvskazaną rr pltaniu ]2 na adles t'skazall1

rv S]WZ. Zanrarviając.v po otrz1,1llanitl clnaila prześlę edl,tolvaltt:1 rvcrs.ję zał:lcznikóu, na lvskazan)'atlres

Wykorrancy,

/-anralvia.jącv na podsta\\ ic irr1.

publicznych (Dz. U, 2019.1843 tj.

telefbnicznych uszczegóła\\,ia ()pis

alraraty telelbniczne powiIll1), spełniaĆ
(irupaC-[lszt.
Panrięć r.ł,bttdorł,ana l2f] C;B

PamięćRanl-óGB
PrzckąLna ckranu- 6"
rozdziclczośc apalattl - 15,0 Mpix

38 Lrs1.,ł L]staw\J z dnia 29 stl,cznia 200;l r. Prarvo Zanrórvień
,ż póż:1. z1-1],) \v odniesicnjtt c1o \v},kazanych aparató\r

Pt,zedlrriottt ZaIllórvieIria Cześci 2. tak iż zapt,oponowane

;loniżej rł,sliazane minilnalI]e paranetry:
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GrupaD-lącznie7szt.
3 szt o wskazanych parametrach

Pamięć wbudowana 5 l2 GB
PamięćRarrr-4GB
Przekątna ekranu- 5,8 "

rozdzięlcz,ość aparatu - 12.0 Mpix

3 szt o Wskazanych parametrach

Pamięć wbudowana - 128 GB
PamięćRarrr-8GB
Przekątna eklanu- 6,4"

rozdzielczość aparatu - 1 2.0 Mpix

1 szt o wskazanych parametrach:

Pamięó wbudowana - 128 GB
PamięóRam-6GB
Przekątna ekranu- 5,8 "

rozdzielczość aparalu - l5 Mpix

Jedrrocześnie, na podstawie alt. l2a ust. l Pzp., Zamawiający inlblmrrje o zmianie tetminu składania

i otwafcia ofeń:

- termin sldadania ofert -27.01.2020 r. 9.9.00.
- termin otwarcia ofert -27.01.2020 r. g. 9.15.

UWAGA: Prosimy o potlvierdzenie otrzymania ninieiszego pisma

emailem: przettrgi(ł)rvspr.bialvstok.pl
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