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Białystok, 19 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 1 
Czy abonamenty mają obejmować również SMS Premium? – czy to nie błąd? Taryfy operatorskie naliczają 
osobne opłaty za te usługi 
Odpowiedz:  
Usługi premium będą niedostępne w ramach posiadanych abonamentów.  
 
Pytanie 2 
Czy gwarancja na telefony komórkowe ma przekraczać okres obowiązywania Umowy? Czy to nie błąd? 
Odpowiedz:  
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. Minimalny okres gwarancji na urządzenia telefoniczne wynosi 24 
miesiące, czyli taki jaki determinuje art. 477 § 4 kc – dotyczący przypadku braku zastrzeżenia innego 
terminu w umowie. Od Wykonawcy zależy, czy zdecyduje się zaoferować dłuższy okres ochrony 
gwarancyjnej i uzyskać większą liczbę punktów, czy tylko i wyłącznie wymagane 24 miesiące.  
Okres obowiązywania umowy - 24 miesiące - jest to okres, w którym Wykonawca będzie zobowiązany 
wykonywać wskazane w umowie usługi na rzecz Zamawiającego. Na gruncie prawa nie ma przeciwwskazań 
aby gwarancja na zakupione w trakcie trwania umowy telefony komórkowe wykraczała poza okres 
obowiązywania umowy na usługi telekomunikacyjne. 
 
Pytanie 3 
Łącza światłowodowe – rozumiem że szukacie Państwo alterntyw oprócz łącz Orange? 
Odpowiedz:  
Na dzień 1 lutego 2022 r. dostawcą infrastruktury internetowej w lokalizacji:  
- przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku jest KOBA Sp. z o.o.;  
- przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku – koniec umowy z dotychczasowym dostawą przypada na 31.01.2022 
r. W dniu 1.02.2022 r. zostanie zawarta umowa z Wykonawcą wyłonionym w przedmiotowym 
postępowaniu.   
 
Pytanie 4 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej obecnie ponoszonych kosztów przez 
Państwo za usługi telekomunikacyjne. 
Odpowiedz:  
Koszt usług telekomunikacyjnych wchodzących w zakres przedmiotowy niniejszego postępowania jest 
zbieżny z wartością zamówienia ujętą w planie postępowań SP ZOZ WSPR w Białymstoku na rok 2022, 
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pozycja 1.3.1. Plan postępowań na rok 2022 został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://www.pogotowie.bialystok.pl/. 
 
Pytanie 5 
Proszę o doprecyzowanie jakie połączenia wchodzą w zakres połaczeń do sieci międzynarodowych? 
Odpowiedz:  
W zakres połączeń międzynarodowych wchodzą połączenia z krajami UE. 
 
Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych 
(Dz. U. 2021.1129 tj. z późn. zm.) uszczegóławia Opis Przedmiotu Zamówienia, w ten sposób, iż 
wprowadza wymóg aby cena oferowanych w cz. 2 aparatów telefonicznych nie przekraczała: 
-dla grupy A i B – 200 zł netto. 
-dla grupy C – 300 zł netto. 
Ponadto, Zamawiający zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w części 2 w ten sposób, iż wymaga aby 
systemem operacyjnym telefonów dla grupy C był IOS (poprzednie zapisy wymagały zastosowania systemu 
Android). 
    

Powyższe odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 
 

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


