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         Warszawa, dn. 30 marca 2022 r. 

 

 

 

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 7/22) 

 

 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w 

przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:  

 

Pytanie 

Dotyczy telefonów typu Standard 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia nieposiadające fizycznego czujnika zbliżeniowego, a 

posiadające tzw. „wirtualny czujnik zbliżeniowy”, który działaniem w pełni odpowiada działaniu 

fizycznego czujnika zbliżeniowego?  

Brak zgody na niniejszą zmianę uniemożliwi złożenie oferty w niniejszym postępowaniu, gdyż zgodnie 

z najlepszą wiedzą Wykonawcy, obecnie nie istnieją na rynku żadne telefony, które w 100% 

spełniałyby wymagania zamawiającego określone dla tej grupy. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie telefonów nie posiadających czujnika zbliżeniowego. 

Pytanie 

Dotyczy telefonów typu VIP 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nieposiadające czujnika Halla oraz posiadające aparat przedni 

o przesłonie obiektywu f/2.4? Pozwoli to Wykonawcy zaoferować smartfon, który oprócz spełnienia 

wszystkich pozostałych wymagań, zapewni znacznie lepszą jakość obrazu (wyższa rozdzielczość 

ekranu) oraz dużo wyższy komfort korzystania z telefonu poprzez skrócenie czasu potrzebnego do 

pełnego naładowania baterii (od 0 do 100% w zaledwie 29 minut).  
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Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie telefonów nie posiadających czujnika Halla oraz posiadających 

aparat przedni o przesłonie obiektywu od f/2.2 do f/2.4. 

Pytanie 

Dotyczy modemów 

Zamawiający sformułował wymaganie w następujący sposób „modem typu „pendrive” z portem USB”, 

co sugeruje, że zaoferowany modem ma posiadać gniazdo USB umożliwiające dołączenie do niego 

innych urządzeń. Prosimy o potwierdzenie, że taka była intencja Zamawiającego albo zmianę 

sformułowania użytego w wymaganiu na „modem USB typu „pendrive”” 

Odpowiedź 

Zamawiający miał na myśli modem USB typu „pendrive” tzn. posiadający wbudowany wtyk 

umożliwiający podłączenie modemu do portu USB w komputerze. 

Pytanie 

Kary umowne przewidziane przez Zamawiającego są karami za opóźnienie, a zatem zarówno za 

okoliczności zawinione jak i niezawinione przez wykonawcę (co więcej, kary umowne będą należne 

Zamawiającemu nawet w sytuacji gdy to Zamawiający odpowiada za opóźnienie Wykonawcy), nie zaś 

za zwłokę, czyli jedynie za okoliczności zawinione przez wykonawcę. Kara umowna ma stanowić 

narzędzie dyscyplinowania wykonawcy, jednakże traci taki charakter, gdy jest nadużywana przez 

Zamawiającego. Wobec powyższego, uzasadniony jest wniosek o dokonanie modyfikacji wzoru 

umowy poprzez zastąpienie odpowiedzialności za „opóźnienie”, a zatem zarówno za okoliczności 

zawinione jak i niezawinione przez wykonawcę, odpowiedzialnością za „zwłokę”, czyli jedynie za 

okoliczności zawinione przez wykonawcę. 

Odpowiedź 

Treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Pytanie 

Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności określonej w par 8 ust. 3 do wysokości rzeczywistych strat 

ze wskazanym limitem kwotowym z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści. Ich 

wprowadzenie pozwoli na precyzyjne określenie przez wykonawcę ryzyk i ewentualnych innych 

kosztów związanych z realizacją umowy, a jednocześnie w dalszym ciągu zapewnia Zamawiającemu 

ochronę jego uzasadnionych interesów. 

Odpowiedź 

Treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Pytanie 

Prosimy o takie doprecyzowanie zapisów, z których jednoznacznie wynikać będzie, ze zapłata kar 

umownych nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej. 

Dodatkowo prosimy o takie doprecyzowanie zapisów, z których jednoznacznie wynikać będzie, ze 

Zamawiający naliczy kary umowne jeśli w terminie 30 dni od daty zdarzeń Wykonawca nie wykaże, iż 

nie ponosi winy za wystąpienie zdarzenia na podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty kary 

umownej. 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 
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stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne 

usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych. 

Odpowiedź 

Treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Pytanie 

Możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego przewidziana jest w przypadku opóźnienia w 

realizacji umowy (co więcej, nawet w sytuacji gdy to Zamawiający odpowiada za opóźnienie w 

realizacji umowy przez Wykonawcę), nie zaś w przypadku zwłoki, czyli w sytuacji zawinionej przez 

wykonawcę. Zapis taki może prowadzić do nadużyć. Wobec powyższego, uzasadniony jest wniosek o 

dokonanie modyfikacji wzoru umowy poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie”, a zatem zarówno za 

okoliczności zawinione jak i niezawinione przez wykonawcę, słowem „zwłoka”, czyli jedynie za 

okoliczności zawinione przez wykonawcę. 

Odpowiedź 

Treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Pytanie 

Zakres i warunki świadczenia usług telefonii komórkowej dla PAP S.A. 

„h) Możliwość negocjacji stawek za świadczenie usług minimum, co 6 miesięcy w okresie trwania 

umowy. Negocjacje będą dotyczyć wyłącznie obniżenia stawek za świadczenie usług.” 

PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie na czym maja polegać wspomniane negocjacje? W jaki sposób są 

one przeprowadzane? I czy zapis o możliwości oznacza, że mogą się one odbyć, ale nie muszą? 

Odpowiedź 

Zapis pozwala Zamawiającemu na negocjowanie stawek z Wykonawcą np. poprzez korespondencję 

email. Przeprowadzenie negocjacji nie jest obligatoryjne. 

Pytanie 

3.2 Karty SIM  

Karty SIM mają być dostarczone do lokalizacji (siedziby) Zamawiającego w Warszawie w 

opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny nr 

MSISDN. 

PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w postaci raportu xls. z numerami 

kart SIM oraz numerami MSISDN, bez konieczności umieszczania numeru MSISDN bezpośrednio na 

karcie. Oddzielne opisywanie kart generuje dodatkowe koszty, które przenoszone są na kupującego.  

Zbiorcze zestawienie kart umożliwia łatwiejszą dystrybucję kart oraz łatwiejsze wpisanie do systemów 

klienckich. 

Odpowiedź 

Treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Pytanie 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz numerów telefonicznych (usługa głosowa) podlegających 

przeniesieniu do sieci Wykonawcy w terminie 14 dni przed uruchomieniem usług (minimum 375 

numerów). W wypadku, gdy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz numerów do przeniesienia 

zawierający mniej niż 375 numerów, Wykonawca uzupełni ilość numerów do 375 z własnej puli 

numeracyjnej.  

Pytanie: Wykonawca wnioskuje o zmianę terminu przekazania numeracji na 30 dni przed 
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uruchomieniem usług. Wykonawca musi mieć odpowiedni czas na przeprowadzenie procesu 

przeniesienia numerów, a okres 14 dni nie gwarantuje takiej możliwości. Regulacje prawne dotyczące 

przenoszenia numerów umożliwiają założenie sprawy o przeniesienie i przeprowadzenie całej 

procedury przeniesienia numerów już 90 dni przed planowaną portacją w trybie „EOP” i 30 dni przed 

portacją w trybie „DAY”. Te terminy mają zagwarantować poprawność realizacji całego procesu, który 

jest złożony i czasochłonny. Na proces składają się:  

• przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy kompletu danych umożliwiających założenie sprawy 

i prośby o zgodę na przeniesienie (pełnomocnictwa, lista numerów z przypisanymi taryfami, trybem 

przeniesienia etc.)  

• założenie spraw o przeniesienie przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym upoważnieniu go przez 

Zamawiającego do możliwości podjęcia tych działań w jego imieniu  

• weryfikacja danych przez „dawcę” (obecnego Operatora) i ewentualne wyjaśnienia nieprawidłowości 

danych przez Operatorów i Zamawiającego  

• Po udzielonej zgodzie przeprowadzenie konfiguracji oferty i wysyłka zlecenia opisania kart numerem  

• Opisanie kart numerem telefonu  

• Wysyłka kart do Zamawiającego  

• Dystrybucja kart przez Zamawiającego dla użytkowników końcowych  

Wykonawca uważa, że czas zaproponowany przez Zamawiającego jest zbyt krótki, aby przeprowadzić 

cały proces przeniesienia skutecznie, na tyle aby Zamawiający mógł w komfortowych warunkach bez 

presji czasu przekazać karty SIM swoim pracownikom, stąd prośba o wydłużenie tego terminu do 30 

dni. 

Odpowiedź 

Treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Pytanie 

Bardzo prosimy o udostępnienie zestawienie ruchu klienta z ostatnich 3 miesięcy, abyśmy mogli 

poznać specyfikę ruchu klienta w podziale na rodzaje ruchu generowanego przez Państwa. Takie 

dane są konieczne aby wyrównać szanse obecnego Państwa operatora z pozostałymi operatorami. 

Odpowiedź 

Poniżej struktura usług z ostatnich 3 miesięcy:   

Rodzaj usługi 

grudzień 

2021 

styczeń 

2022 

luty  

2022 jednostka 

MMS krajowy 1934 2744 2144 szt 

MMS międzynarodowy 8 14 6 szt 

MMS w roamingu 8   64 szt 

Przesyłanie danych - Internet 1992768920 1954330910 1897646572 kB 

Przesyłanie danych w roamingu 24301992 14164442 18746542 kB 

Rozmowy - Biznes Grupa 2479358 1854252 2506112 sek 

Rozmowy krajowe 7645018 7049120 8087350 sek 

Rozmowy międzynarodowe 92990 82242 88902 sek 

Rozmowy przekierowane do Abonenta w roamingu - 

połączenia odebrane 194182 53390 77920 sek 



Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000067663, NIP 526-025-07-42, wysokości opłaconego w całości kapitału zakładowego: 52.703.520,00 zł. 

 

 

Rozmowy w roamingu 155280 57360 141720 sek 

Rozmowy WiFi Calling poza Polską - Biznes Grupa (w 

oparciu o adres IP dostawcy Internetu)   2306 538 sek 

Rozmowy WiFi Calling poza Polską - w oparciu o adres 

IP dostawcy Internetu 20926 29774 21468 sek 

Rozmowy WiFi Calling w Polsce - Biznes Grupa (w 

oparciu o adres IP dostawcy Internetu) 242384 239664 198936 sek 

Rozmowy WiFi Calling w Polsce - w oparciu o adres IP 

dostawcy Internetu 407196 404110 343292 sek 

SMS krajowy 48710 40800 39576 szt 

SMS międzynarodowy 370 120 166 szt 

SMS w roamingu 1080 254 584 szt 

SMS WiFi poza Polską - w oparciu o adres IP dostawcy 

Internetu 126 168 96 szt 

SMS WiFi w Polsce - w oparciu o adres IP dostawcy 

Internetu 390 772 522 szt 

Wideo Rozmowy   34 54 sek 

Wideo Rozmowy - Biznes Grupa   120   sek 

 

Pytanie 

3.1.1. Plan dla głosowych kart SIM – minimum 375 sztuk 

Wykonawca zapewni dla każdego numeru w ramach abonamentu pakiet kwotowy w wysokości 50,00 

zł netto dla połączeń głosowych, SMS i MMS realizowanych w roamingu na terenie Unii Europejskiej 

oraz pakiet 2GB danych wysłanych/odebranych zrealizowanych w ramach roamingu na terenie Unii 

Europejskiej. Po wykorzystaniu pakietów, połączenia głosowe, SMS, MMS i transmisja danych będą 

taryfikowane zgodnie z cennikiem usług roamingu dla klientów biznesowych. 

Wnosimy o zmianę tego zapisu i zastąpienie go treścią jak poniżej: 

Wykonawca zapewni dla każdego numeru w ramach abonamentu bezpłatne połączenia głosowe, 

SMS i MMS realizowanych w roamingu na terenie Unii Europejskiej oraz pakiet 2GB danych 

wysłanych/odebranych zrealizowanych w ramach roamingu na terenie Unii Europejskiej. Pozostałe, 

połączenia głosowe, SMS, MMS i transmisja danych będą taryfikowane zgodnie z cennikiem usług 

roamingu dla klientów biznesowych. 

W Państwa propozycji brzmienia zapisu, pojawia się paradoks. Przy abonamentach jakie pojawiają się 

obecnie na rynku w wysokości, kilku kilkunastu złotych za SIM-a wymagane jest zapewnienie pakietu 

kwotowego w wysokości 50 zł na połączenia w roamingu. Taki zapis może spowodować, że operator 

sztucznie zawyży opłatę za usługi w roamingu aby zminimalizować swoje potencjalne koszty limitu 

kwotowego. W sytuacji kiedy połączenia w roamingu w UE będą bezpłatne, nie będzie miejsca na 

tego typu działania.    

Dodatkowo sugerujemy, aby do oferty dodany był cennik operatora zgodnie z którym miałby 

następować rozliczenia. 
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Odpowiedź 

Zamawiający postanawia zmienić zapis, zgodnie z propozycją Wykonawcy: 

„3.1.1. Plan dla głosowych kart SIM – minimum 375 sztuk” otrzymuje brzmienie: 

„Plan musi być oparty na jednolitym abonamencie dla wszystkich obecnych 

i przyszłych użytkowników z opłatą abonamentową obejmującą wszystkie niżej wymienione 

usługi krajowe: 

 miesięczny abonament, 

 miesięczna opłata za zryczałtowaną sieć korporacyjną, 

 połączenia do sieci własnej GSM, 

 połączenia do innych, krajowych operatorów GSM, 

 połączenia do stacjonarnych operatorów krajowych, 

 SMS do krajowej sieci komórkowej, 

 MMS do krajowej sieci komórkowej, 

 pakiet dostępu do sieci Internet w standardzie GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, G3, 

LTE, 5G – minimum 20GB danych wysłanych/odebranych, 

 bezpłatna aktywacja, 

 Wykonawca zapewni dla każdego numeru w ramach abonamentu bezpłatne 

połączenia głosowe, SMS i MMS realizowanych w roamingu na terenie Unii 

Europejskiej oraz pakiet 2GB danych wysłanych/odebranych zrealizowanych w 

ramach roamingu na terenie Unii Europejskiej. Pozostałe, połączenia głosowe, SMS, 

MMS i transmisja danych będą taryfikowane zgodnie z cennikiem usług roamingu dla 

klientów biznesowych. 

Wykonawca umieszcza w formularzu ofertowym cenę miesięcznego abonamentu, w którym 

zawarte są koszty wszystkich ww. usług dla 1 karty SIM.” 

 

. 


