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DO WYKONAWCÓW

odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii
komórkowej dla Polskiej Agencji Prasowej S.A.
(nr sprawy 01/20)

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w przedmiotowym
postępowaniu, odpowiada:
Pytanie
W związku z treścią § 8 ust. 10 Umowy, Wykonawca wnosi o przyjęcie w projekcie umowy zasad
odpowiedzialności adekwatnych do zakresu i wartości przedmiotu zamówienia. Wykonawca podkreśla
przy tym, że co prawda w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zasada równości stron
stosunku cywilnoprawnego doznaje znacznego ograniczenia i, o ile działania zamawiającego nie będą
naruszać postanowień przepisów ustawy z 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, to nawet
restrykcyjne sformułowanie postanowień umownych, obciążenie wykonawcy wysokimi karami
umownymi, czy też nałożenie na wykonawców szeregu obowiązków nie może prowadzić do ich
arbitralnej zmiany ww. zasad (wyrok z dnia 26 marca 2015 r. o sygn. akt: KIO 471/15; KIO 472/15)
Tym samym, niedopuszczalne jest arbitralne i asymetryczne ustalanie przez Zamawiającego
odpowiedzialności Wykonawcy. W świetle powyższego, Wykonawca wnosi o dostosowanie wysokości
kary umownej do wartości przedmiotu zamówienia, albowiem obecna wartość ww. kary umownej jest
nieuzasadniona, a jedynym jej skutkiem jest konieczność ujęcia większych (nieproporcjonalnych)
ryzyk w ofercie i zwiększenie ceny ofertowej.
Odpowiedź
Treść specyfikacji przetargowej pozostaje bez zmian.
Pytanie
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „Regulaminu planu taryfowego”?
Czy w istocie intencją Zamawiającego było odwołanie się do cennika usług telekomunikacyjnych dla
taryf głosowych i DATA w oparciu o których skonstruowana została oferta?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że chodzi o Regulamin i Cennik usług telekomunikacyjnych dla taryf
głosowych i DATA w oparciu o które skonstruowana została oferta.

Pytanie
W związku z treścią § 3 ust. 7 projektu Umowy, Wykonawca wskazuje, że świadczenie usług naprawy
aparatów telefonicznych odbywać się będzie za pośrednictwem producenta telefonów i podmiotów z
nim współpracujących, przy czym warunki dokonywania napraw określa gwarancja oraz procedury
obowiązujące u producenta, na co wykonawcy (jako podmioty wyłącznie pośredniczące) nie mają
wpływu. Wykonywanie operacji na danych zgromadzonych w telefonie wymaga m.in.: wyrażenia zgód
w przedmiocie powierzenia przetwarzanie danych osobowych względem podmiotu przetwarzającego
(o ile dojdzie do konieczności wykonania takiej naprawy). Ponadto możliwość odzyskania danych
zgromadzonych w danym aparacie telefonicznym uzależniona jest od specyfiki awarii lub uszkodzenia
urządzenia przez użytkownika końcowego. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o przyjęcie, iż
obowiązkiem Wykonawcy będzie poinformowania producenta uszkodzonego aparatu telefonicznego
o oczekiwaniach Zamawiającego w powyższym, przy czym realizacja wymogów Zamawiającego
będzie uzależniona od możliwości technicznych oraz spełniania warunków formalnoprawnych przez
Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wymogi Zamawiającego w powyższym zakresie należy
uznać za prowadzące do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu oraz ograniczające
możliwość skalkulowania oferty w sposób prawidłowy.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie sformułowania, iż „obowiązkiem Wykonawcy będzie
poinformowania producenta uszkodzonego aparatu telefonicznego o oczekiwaniach Zamawiającego
w powyższym, przy czym realizacja wymogów Zamawiającego będzie uzależniona od możliwości
technicznych oraz spełniania warunków formalnoprawnych przez Zamawiającego”.
Pytanie
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że potrącenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy następować
będzie po weryfikacji zasadności i poprawności naliczenia tych kar, tj. po przeprowadzeniu przez
danego wykonawcę postępowania reklamacyjnego. Jednocześnie wskazać należy, że kara umowna
powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza
konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość zaprezentowania swoich
stanowisk. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. Akt II CR 419/67): „(…)jeżeli wykonanie lub
nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona
zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.), kary umownej nie nalicza się. Stąd
naliczenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem
stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne
usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych.
Odpowiedź
Wykonawca nie potwierdza.
Treść specyfikacji przetargowej pozostaje bez zmian.
Pytanie
W związku z treścią § 3 ust. 9 projektu Umowy, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zmiana cen na
korzystniejsze niż wskazane w ofercie, odnosi się wyłącznie do sytuacji gdy zmiany cen wynikać będą
ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa? W przeciwnym przypadku, ww.
postanowienie byłoby sprzeczne z zasadami udzielania zamówień publicznych, szczególności w

zakresie odnoszącym się do obowiązku zachowania tożsamości warunków oferty z warunkami umowy
o udzielenie zamówienia publicznego.
Odpowiedź
Wykonawca nie potwierdza.
Treść specyfikacji przetargowej pozostaje bez zmian.
Pytanie
W związku z treścią § 5 ust. 1 projektu Umowy, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że obowiązek
rozliczenia za świadczone usługi będą dokonywane na podstawie rzeczywistej liczby połączeń w
danym okresie rozliczeniowym i cen zaoferowanych w ofercie Wykonawcy dla danego typu
połączenia, dotyczy wyłącznie usług nie objętych opłatą abonamentową?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.
Pytanie
W związku z treścią § 5 ust. 3 projektu Umowy, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający
rozumie pod pojęciem opłat za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy? Czy pod
ww. sformułowaniem należy rozumieć ewentualne opłaty aktywacyjne?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „opłat za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej
Wykonawcy” należy rozumieć ewentualne opłaty aktywacyjne lub inne opłaty związane z tym
procesem.
Pytanie
W związku z treścią § 7 ust. 5 projektu Umowy, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wymogi
Zamawiającego określone w przedmiotowym postanowieniu, nie mogą być interpretowane w sposób
sprzeczny z regulacjami gwarantującymi bezpieczeństwo użytkowania, określonymi przez producenta
sprzętu?
Odpowiedź
Zamawiający uważa, że § 7 ust. 5 projektu Umowy jest jednoznaczny i nie wymaga dodatkowego
wyjaśnienia.
Pytanie
W związku z treścią Rozdziału II pkt 1 OPZ, Wykonawca wnosi o potwierdzenie że przeniesienie
numeracji powinno nastąpić zgodnie z treścią, w trybie/czasie wynikającym z rozporządzenie Ministra
Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych
sieciach telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2324)?
Odpowiedź
Zamawiający nie znajduje takiego punktu w specyfikacji przetargowej.
Pytanie
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w której pozycji cenowej formularza ofertowego należy wskazać
koszt zakupu urządzeń telekomunikacyjnych objętych przedmiotem zamówienia, narzucony przez
Zamawiającego w treści SIWZ (1 zł/szt.)? Wykonawca nadmienia, że ze względów podatkowych
Wykonawca musi wystawić Zamawiającemu odrębną fakturą na sprzedaż i odrębną fakturę na usługi.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje tabelę Formularza ofertowego dotyczącą proponowanych telefonów.

Rodzaj urządzenia
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Telefony typu VIP
Telefony typu Standard
Modemy GSM LTE
Pytanie
Wykonawca wnosi o potwierdzenie zapisów rozdziału XXII lit. d), iż grupa korporacyjna obejmować
będzie karty SIM objęte niniejszym zamówieniem.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że grupa korporacyjna obejmować będzie karty SIM objęte niniejszym
zamówieniem tzn. karty posiadane/wydane w momencie zawarcia umowy oraz karty dla nowych
numerów wydanych na życzenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
Pytanie
W związku z zastrzeżeniem poczynionym w treści SIWZ, iż Zamawiającego dopuszcza możliwość, że
świadczenie usług telefonii komórkowej będzie na potrzeby (na rzecz) podmiotów należących do
grupy kapitałowej PAP SA. oraz mając przy tym na uwadze brak podstaw formalnych do odsprzedaży
i udostępniania przez Zamawiającego usług świadczonych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego,
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podmioty z grupy kapitałowej będą zawierały odrębne umowy o
udzieleniu zamówienia oraz jednostkowe umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych czy też
będą przestępować do umowy, która zostanie zawarta przez Zamawiającego, ewentualnie w jakim
terminie? Ponadto, Wykonawca wnosi o sprecyzowanie czy powyższe będzie prowadzić do
rozszerzenia przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź
Zamawiający wycofuje się z zastrzeżenia poczynionego w treści specyfikacji przetargowej, iż
dopuszcza możliwość, że świadczenie usług telefonii komórkowej będzie na potrzeby (na rzecz)
podmiotów należących do grupy kapitałowej PAP SA.
W związku z powyższym, usunięty zostaje ust. 5 w Rozdziale XXII - Przedmiot zamówienia, str. 22 –
23 specyfikacji przetargowej.
Pytanie
Wykonawca wnosi o wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy przeniesienia
wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy o udzieleniu zamówienia, co skutkować będzie
zmianą podmiotową po stronie Zamawiającego, w konsekwencji Zamawiający przestanie być stroną
przedmiotowej umowy oraz umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, co może być
interpretowane jako obejście przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wnosi
także o wskazanie podmiotów, na które nastąpi przeniesienie praw i obowiązków z umowy o
udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności wskazanie czy będą to podmioty posiadające
status zamawiającego w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych? Wykonawca wnosi o
podanie nazw (firm) tych podmiotów, na które mogą zostać przeniesione prawa i obowiązki
Zamawiającego oraz ich lokalizacji. Wykonawca podkreśla, iż przedsiębiorca telekomunikacyjny musi
mieć możliwość weryfikacji zdolności danego podmiotu do bycia stroną umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych oraz oceny wiarygodności tego podmiotu w kontekście przeniesienia praw i

obowiązków z umowy, która będzie zawarta z Zamawiającym, a zgoda na przeniesienie praw i
obowiązków z danej umowy nie może mieć charakteru abstrakcyjnego. Jednocześnie Wykonawca
wnosi o wskazanie w jaki sposób rozliczone będą koszty cesji?
Odpowiedź
Zamawiający wycofuje się z zastrzeżenia poczynionego w treści specyfikacji przetargowej, iż
dopuszcza możliwość, że świadczenie usług telefonii komórkowej będzie na potrzeby (na rzecz)
podmiotów należących do grupy kapitałowej PAP SA.
W związku z powyższym, usunięty zostaje ust. 5 w Rozdziale XXII - Przedmiot zamówienia, str. 22 –
23 specyfikacji przetargowej.
Pytanie
Wykonawca wnosi o udostępnienie projektu umowy o przeniesieniu praw i obowiązków z umowy o
udzielenie zamówienia, albowiem wykonawcy muszą mieć możliwość zapoznania się z jej warunkami
przed wyrażeniem zgody na czynność przeniesienia na podmiot trzeci praw i obowiązków
wynikających z umowy, która zostanie zawarta.
Odpowiedź
Zamawiający wycofuje się z zastrzeżenia poczynionego w treści specyfikacji przetargowej, iż
dopuszcza możliwość, że świadczenie usług telefonii komórkowej będzie na potrzeby (na rzecz)
podmiotów należących do grupy kapitałowej PAP SA.
W związku z powyższym, usunięty zostaje ust. 5 w Rozdziale XXII - Przedmiot zamówienia, str. 22 –
23 specyfikacji przetargowej.
Pytanie
Czy Wykonawca może dokonywać cesji na własnych formularzach Umów cesji?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może dokonywać cesji na własnych formularzach umów
cesji.
Pytanie
W celu uniknięcia wątpliwości, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wszystkie jednostkowe umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych, związane z przeniesieniem numeracji, jak również z
nowymi aktywacjami, obowiązywać będą przez cały okres obowiązywania umowy o udzieleniu
zamówienia. Ponadto, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne rozszerzenie zamówienia o
nowe aktywacje nie będzie połączone z zakupem dodatkowego sprzętu (w takim przypadku nie jest
bowiem możliwy zakup sprzętu za 1 zł).
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, ale z zastrzeżeniem zapisów o cesji numerów, zmianie ilości numerów
opisanych w Rozdziale XXII – Przedmiot zamówienia. Zamawiający w ramach niniejszego
postępowania zakupi od Wykonawcy w trakcie trwania umowy taką ilość sprzętu jak została określona
w Przedmiocie zamówienia.
Pytanie
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne zwiększenie zamówienia o dodatkowe karty SIM
oznaczać będzie każdorazowe zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy?
Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, przy czym warunki cenowe muszą być jednakowe dla wszytkach numerów
tj. zgodne z warunkami przedstawionymi w ofercie.
Pytanie
Wykonawca wnosi o uzależnienie poszczególnych przypadków odpowiedzialności wykonawcy za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy od wystąpienia „zwłoki” po jego stronie, a nie
opóźnienia

(§ 8 Istotnych Postanowień Umowy). Tym samym, ilekroć w projekcie Umowy,

Zamawiający posługuje się terminem „opóźnienie”, Wykonawca wnosi o wprowadzenie terminu
„zwłoka”. Opóźnienia są bowiem następstwem także takich okoliczności, na które wykonawca nie
ma wpływu (np. zależnych wyłącznie od Zamawiającego lub podmiotu trzeciego), w konsekwencji
czego nie powinny one stanowić podstawy odpowiedzialności Wykonawcy.
Odpowiedź
Treść specyfikacji przetargowej pozostaje bez zmian.
Pytanie
W celu umożliwiania wykonawcom prawidłowej kalkulacji oferty, Wykonawca wnosi o wskazanie
maksymalnej

liczby

indywidualnych

umów

o

świadczenie

usług

telekomunikacyjnych

dla

poszczególnych kart SIM, w stosunku do których odnosi się uprawnienie Zamawiającego do
zawieszenia świadczenia usług oraz wskazanie okresu przez który uprawnienie może być
wykorzystywane. Zważywszy na wymóg Zamawiającego, iż zakup poszczególnych urządzeń
telekomunikacyjnych następować będzie za kwotę jednostkową 1 zł (a zatem rzeczywista wartość
sprzętu telekomunikacyjnego będzie musiała być rozliczona w ramach usług telekomunikacyjnych),
niezbędne jest wskazanie gwarantowanego zakresu zamówienia, w tym precyzyjne określenie
uprawnień Zamawiającego wpływających na zakres usług świadczonych przez Wykonawcę.
Odpowiedź
Minimalną ilość aktywnych numerów głosowych oraz DATA w momencie zawarcia umowy a także
możliwy wolumen zmian ilości numerów w trakcie trwania umowy Zamawiający określił w przedmiocie
zamówienia.
Pytanie
W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż ilekroć SIWZ stanowi o
pakietowej transmisji danych, należy pod tym pojęciem rozumieć pakietową transmisję danych w
kraju, chyba że Zamawiający zastrzegł inaczej, przy czym niewykorzystana w danym okresie
rozliczeniowym część pakietu przepada i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.
Pytanie
W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż ilekroć SIWZ stanowi o
pakietowej transmisji danych w roamingu, należy pod tym pojęciem rozumieć pakietową transmisję
danych na obszarze wskazanym przez Zamawiającego w treści SIWZ, przy czym niewykorzystana w
danym okresie rozliczeniowym część pakietu przepada i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.
Pytanie

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie relacji § 8 ust. 3 projektu Umowy (skutków przedmiotowej regulacji)
do uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej wynikającej z § 8 ust. 10 projektu
umowy?
Odpowiedź
Zdaniem zamawiającego ww. ustępy w § 8 nie wymagają wyjaśnienia.
Pytanie
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze ma zamawiającemu dostarczyć nieaktywne karty SIM i będę
one aktywowane zgodnie z terminem świadczenia usług.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza dostarczenie nieaktywnych kart SIM pod warunkiem, że wykonawca dokona
aktywacji tych kart w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia ich do aktywacji przez zamawiającego.
Pytanie
Czy Wykonawca może wskazać w ofercie telefony, które nie mają czarnej wersji obudowy? Co w
przypadku aparatów których nazwy kolorów nie sa wskazane wprost jako czarne, a de facto maja taki
kolor?
Odpowiedź
Zamawiający nie przeprowadzał analizy rynku pod kątem dostępności poszczególnych modeli
telefonów w obudowach koloru czarnego.
Pytanie
Czy Zamawiający dopuści do wskazania w ofercie telefony, które nie są czarne, a które mają inny
biznesowy kolor? No. Granatowy? Niebieski, Szary? Ciemnobordowy?
Odpowiedź
Zamawiający dopuści w ofercie zaproponowanie telefonów w obudowach koloru zbliżonego do
czarnego tzn. szarych, grafitowych, granatowych, ciemnoniebieskich lub srebrnych.
Pytanie
Wykonawca wnosi, aby karty przeznaczone do bramek FCT nie musiały mieć formatu 3 w1, a format
odpowiedni dla przekazanych bramek FCT.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że karty przeznaczone do bramek FCT powinny mieć format odpowiedni dla
przekazanych bramek FCT.
Pytanie
Wykonawca wnosi o usprawnienie procesu przekazania kart SIM wraz z informacjami typu (numery
seryjne, PIN, PUK, MSISDN) w taki sposób, aby dostarczyć plik po aktywacji kart sim – kompletnie
wygenerowany z systemów. Kody PIN i PUK są grawerowane na plastiku i użytkownik będzie miał do
nich dostęp. Dostarczenie kompletu danych przed aktywacją wymusza na Zamawiającym
samodzielne przyporządkowanie numerów kart sim do przyszłych telefonów, uwzględniając przy tym
przenoszenie numerów.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, że Wykonawca dostarczy wykaz kart SIM (numery seryjne, PIN, PUK,
MSISDN) po ich aktywacji. Przy czym w tym wypadku wykaz ten musi być dostarczony nie później niż
w przeciągu 24 godzin od aktywacji kart.
Pytanie

W celu prawidłowego wyliczenia oferty Wykonawca prosi o przekazanie danych dotyczących ruchu
Zamawiającego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponieważ tylko obecny operator dysponuje danymi o
obecnie generowanym ruchu z terminali komórkowych i modemów Zamawiającego, wnosimy o
udostępnienie ich np. w formie pliku Excel. Informujemy, iż dane te obecny operator musi, na żądanie
Zamawiającego, udostępnić mu w formie billingu technicznego. Żaden z Wykonawców (innych niż
obecny) bez tych danych nie może skalkulować poprawnie oferty. Wnosimy o podanie
średniomiesięcznego ruchu (w podziale na operatorów, do których generowane były połączenia
głosowe, SMS, MMS, GPRS, roaming itd..) w oparciu o dane z poprzednich 12 miesięcy z
zaznaczeniem ilości kart sim generujących ten ruch głosowy i oddzielnie dla kart sim dedykowanych
do transmisji danych. Brak zgody na niniejszą prośbę będzie można uznać za preferowanie obecnego
operatora.
Odpowiedź
Wykaz z uśrednionymi danymi nt. ruchu telekomunikacyjnego w miesiącu rozliczeniowym,
sporządzony na podstawie danych bilingowych za ostatnie 12 miesięcy, Zamawiający udostępnił w
załączniku do tych odpowiedzi.
Pytanie
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „odpowiedniej siły sygnału”?
Odpowiedź
Zamawiający rozumie pod pojęciem „odpowiedniej siły sygnału” poziom sygnału umożliwiający
realizację transmisji głosu i danych.
Pytanie
W związku z treścią § 3 ust. 4 projektu Umowy, Wykonawca wnosi o wprowadzenie do treści
formularza ofertowego pozycji, które będą dedykowane dla ewentualnej usługi wzmocnienia sygnału
na potrzeb Zamawiającego oraz wprowadzenie stosownej regulacji umownej, z uwzględnieniem
okoliczności iż realizacja przedmiotowego celu wiązać się może z różnym zakresem usługi oraz robót
budowlanych (np., instalacji repeatera, wykonanie instalacji budynkowej). W tym miejscu Wykonawca
wskazuje, że obowiązek wzmocnienia sygnału stanowi znaczący czynnik cenotwórczy związany z
realizacją przedmiotu zamówienia, w konsekwencji czego niedopuszczalne jest zastrzeżenie
poczynione przez Zamawiającego, iż nie przysługuje z powodu wykonanych prac wynagrodzenie.
Ponadto, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający w celu realizacji usługi wzmocnienia
sygnału zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód wymaganych zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgód wyrażanych przez zarządców lub
właścicieli budynków oraz organów administracyjnych, w których wykonana będzie

usługa

wzmocnienia sygnału. Wykonawca nie może bowiem ponosić odpowiedzialności, w przypadku gdy
brak wzmocnienia sygnału wynikać będzie z okoliczności zależnych od podmiotów trzecich (np.
decyzji konserwatora zabytków, względów bezpieczeństwa).
Odpowiedź
Treść formularza ofertowego pozostaje bez zmian.
Pytanie
Prosimy o podanie kontaktu do osoby, która będzie mogła umożliwić wizytę techniczną w celu
weryfikacji siły sygnału i będzie mogła potwierdzić poprawność sygnału potencjalnego Wykonawcy.
Odpowiedź

Sławomir Lewandowski, tel. 695 668 532.
Pytanie
Ze względu na konieczność weryfikacji sygnału w siedzibie Zamawiającego wnosimy o przesunięcie
terminu złożenia oferty o 1 tydzień.
Odpowiedź
Wykonawca świadczył usługi w siedzibie Zamawiającego i posiadał również instalację wypełniającą
wymagania związane z zapewnieniem zasięgu w windach i garażach. Dlatego też Zamawiający nie
widzi podstaw do przesunięcia terminu złożenia ofert.

