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Białystok, 20 stycznia 2022 r. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 na usługę telekomunikacyjną 

EOP.332.1.22 

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługi telekomunikacyjne 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:   

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający  potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w 

formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 

374 § 1 Ksh. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w 

formie spółki akcyjnej, część komparycyjna umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie 

dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh. 

 

Pytanie 7 

Wykonawca wnosi, aby do umowy dodać postanowienie o tzw. udostępnieniu danych osobowych 

personelu/przedstawicieli Stron. Oczywistym jest bowiem, że do takiego udostępnienia dojdzie, a w wyniku 

tego Strony staną się niezależnymi administratorami w/w danych osobowych. Poniżej propozycja zapisów, 

które mogą zostać zmienione poprzez dostosowanie ich do faktycznych relacji pomiędzy Stronami: 

Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników Stron. 

1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i 

współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania 

bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - 

umożliwienia dostępu fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów 

teleinformatycznych drugiej Strony. 

2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób 

reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu 

między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron. 

3) Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1)  oraz 2) powyżej, 

Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako 

administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach 

przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to 

odpowiedzialność. 

4) Strony wzajemnie przekażą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą 

Stronę Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed 

udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą 
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przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez 

czas trwania Umowy, a także 5 lat dłużej. 

5) Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailowej, 

druga Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści Informacji o danych osobowych 

dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej na stronie 

www.__________________  (wersja Wykonawcy), www.__________ (wersja Zamawiającego). 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie powyższych zapisów w treści umowy.  

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej 

części, będzie zobowiązany w ciągu 2 dni od daty otrzymania informacji o wyniku postępowania opracować 

projekt umowy. Jeżeli Wykonawca zawrze takie zapisy w projekcie umowy, Zamawiający je zaakceptuje. 

 

Pytanie 8 

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie do umowy klauzuli Wykonawcy dot .przetwarzania danych 

osobowych, która jest dostępna pod adresem (…). 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy jako załącznika nr 6 klauzuli dot. przetwarzania danych 

osobowych Wykonawcy. Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza w danej części, będzie zobowiązany w ciągu 2 dni od daty otrzymania informacji o wyniku 

postępowania opracować projekt umowy. Jeżeli Wykonawca doda do projektu umowy dodatkowy załącznik 

dot. przetwarzania danych osobowych Wykonawcy i będzie on zgodny z przepisami RODO, Zamawiający 

nie zgłosi zastrzeżeń. 

 

Pytanie 9 - dot. Załącznika nr 1- Część 2, pkt 8 

Wnosimy o stosowną modyfikacje zapisu, ponieważ Wykonawca nie gwarantuje bezpłatnych SMS 

Premium. 

Odpowiedź:  

Usługi premium będą niedostępne w ramach posiadanych abonamentów.  

 

Pytanie 10 dot. Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy § 2 ust. 2-3 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w 

terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje 

się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? Tylko data wystawienia faktury VAT jest 

datą pewną dla Wykonawcy. Wyznaczenie terminu płatności od dnia wystawienia faktury VAT pozwala na 

uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych. 

Jako operator świadczący usługi telekomunikacyjne nie mamy bezpośredniego wpływu na czas dostarczenia 

dokumentów w formie papierowej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza aby regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w 

terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy jednoczesnym zobowiązaniu 

Wykonawcy do dostarczania faktur w terminie maksymalnie 7 dni od daty wystawienia. Wykonawca, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części, będzie zobowiązany w ciągu 2 dni od 

daty otrzymania informacji o wyniku postępowania opracować projekt umowy. Jeżeli Wykonawca 

zdecyduje się zastosować dopuszczone w przedmiotowej odpowiedzi zapisy do projektu umowy, 

Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń. 
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Pytanie 11 dot. Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy § 2 ust. 11, zapis: Za dzień zapłaty 

Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 

12.07.1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96) „w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty 

przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego”. W związku z powyższym, czy 

Zamawiający dokona modyfikacji zapisu, w taki sposób aby był zgodny z aktualnym orzecznictwem w tym 

zakresie, czyli uzna dniem zapłaty dzień uznania środków na rachunku bankowym Wykonawcy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza aby za dzień zapłaty Strony uznawały datę uznania środków na rachunku 

bankowym Wykonawcy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej 

części, będzie zobowiązany w ciągu 2 dni od daty otrzymania informacji o wyniku postępowania opracować 

projekt umowy. Jeżeli Wykonawca zdecyduje się zastosować dopuszczone w przedmiotowej odpowiedzi 

zapisy do projektu umowy, Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń. 

 

Pytanie 12 dot. Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy § 4 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację niniejszego zapisu. Zgodnie z przepisami prawa 

telekomunikacyjnego, użytkownicy usług telekomunikacyjnych nabierają uprawnień do wypłaty 

rekompensaty oraz zwrotu kosztów poniesionych kosztów po upływie 24 godzin od chwili zaistnienie 

przerwy w świadczonych usługach. Tym samym naliczenie kary Umownej za każdą godzinę przerwy w 

dostępie do usług uważamy za wygórowany warunek. Dlatego też prosimy o wydłużenie czasu do okresu 24 

godz., który będzie racjonalnym terminem umożliwiającym Wykonawcy usunięcie powodów ewentualnej 

awarii sieci. 

Odpowiedź:  

Zamawiający jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, powołanym w celu ratowania zdrowia i 

życia. Wykonywanie tych świadczeń uzależnione jest od prawidłowo działającej i sprawnej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Z tych względów utrzymanie nieprzerwanego dostępu do usług telekomunikacyjnych 

jest dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku priorytetem. Każda przerwa w świadczeniu usług może rodzić 

daleko idące konsekwencje. Z uwagi na powyższe, Zamawiający w części 1 i 3 wprowadził kryterium oceny 

ofert: „czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii”, ustalając przy tym maksymalny czas – 24 

godziny. Od Wykonawcy zależy, czy zdecyduje się zaoferować krótszy czas i uzyskać większą liczbę 

punktów, czy tylko i wyłącznie wymagane 24 godziny. W części 2 natomiast maksymalny czas usunięcia 

awarii wynosi 24 godziny. 

 

Pytanie 13 - dot. Załącznik nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisów o informacje, że kary umowne nie będą naliczane w 

przypadku gdy brak realizacji warunków umowy przez Wykonawcę będzie następstwem siły wyższej lub 

nieupoważnionego działania osób trzecich na które to zdarzenia Wykonawca nie ma wpływu. 

Wnioskujemy również o dodanie  zapisu, że: 

Naliczenie kar umownych przez Zamawiającego może nastąpić wyłączenie po zakończeniu postępowania 

reklamacyjnego, potwierdzającego winę Wykonawcy, prowadzonego na zasadach i warunkach określonych 
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w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie reklamacji usług 

telekomunikacyjnych. 

Odpowiedź:  

Sytuacje o których mowa w pierwszej części pytania reguluje ustawa Kodeks Cywilny i nie ma potrzeby 

powielania tych zapisów w treści umowy. W odniesieniu do drugiej części pytania - Zamawiający 

podtrzymuje treść SWZ. 

 

Pytanie 14   

Prosimy o modyfikacje postanowień umowy poprzez wskazanie,  iż rachunek na jaki będzie dokonywać 

płatności może być tzw. rachunkiem wirtualnym, tj. subrachunkiem przypisanym przez Wykonawcę do 

danego klienta w celu usprawnienia księgowania wpłat (w tym przypadku Zamawiającego). Wykonawca 

wskazuje, iż wirtualny rachunek rozliczeniowy jest powiązany z rachunkiem znajdującym się w wykazie 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, obejmującym podmioty zarejestrowane jako 

podatnicy VAT prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późniejszymi zmianami) - przy czym rachunek wirtualny nie stanowi 

rachunku bankowego w rozumieniu prawa bankowego i dlatego jako taki nie jest ujawniony na tzw. białej 

liście. W przypadku gdyby Wykonawca nie mógł przypisywać subrachunków do poszczególnych klientów 

doprowadziłoby to do sytuacji w której rozliczenia Wykonawcy z klientami oraz księgowanie wpłat byłyby 

w zasadzie niemożliwe. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza aby rachunek przeznaczony na dokonywanie płatności był tzw. rachunkiem 

wirtualnym, tj. subrachunkiem przypisanym przez Wykonawcę do danego klienta. Wykonawca, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części, będzie zobowiązany w ciągu 2 dni od daty 

otrzymania informacji o wyniku postępowania opracować projekt umowy. Jeżeli Wykonawca zdecyduje się 

wskazać na potrzeby niniejszej umowy rachunek wirtualny, tj. subrachunek, Zamawiający nie zgłosi w tym 

zakresie zastrzeżeń. 

 

Pytanie 15  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie samodzielnie monitorował wyczerpanie kwoty umowy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, iż będzie samodzielnie monitorował wyczerpanie kwoty umowy. 

 

Pytanie 16 

Z uwagi na szeroki zakres usług telekomunikacyjnych wymagających weryfikacji,  prosimy o przesunięcie 

terminu złożenia oferty na 26.01.2022 r. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 25.01.2022 r., godz. 10.00, zaś termin otwarcia 

ofert na dzień 25.01.2022 r., godz. 11.00. 

 

 

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma  e-mailem: przetargi@wspr.bialystok.pl 
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