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POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A. 

 

ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa 

tel. centr. (+48 22) 509 22 22  

www.pap.pl 

         Warszawa, dn. 1 kwietnia 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 

Mając na względzie wskazany w Rozdziale XXII SWZ Przedmiot zamówienia Wykonawca wnosi o 

potwierdzenie, że ewentualne  rozszerzenie zamówienia o nowe aktywacje nie będzie połączone z 

zakupem dodatkowego sprzętu. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 

Odnosząc się do wskazanego w Rozdziale XXII Przedmiotu zamówienia Wykonawca wnosi o 

potwierdzenie, że ewentualne zwiększenie zamówienia  o dodatkowe  karty SIM oznaczać  będzie 

każdorazowe zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kolejne opłaty abonamentowe z 

uwzględnieniem rozliczenia usług dodatkowych. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 

W Rozdziale XXII „Zakres i warunki świadczenia usług telefonii komórkowej dla PAP S.A.” 

Zamawiający określił w lit. c) wymóg uruchomienia grupy korporacyjnej. Wykonawca wnosi o 

potwierdzenie, iż grupa korporacyjna ma obejmować tylko i wyłącznie wszystkie kart SIM zamówione 

przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania? 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że  używany przez Zamawiającego w treści pkt 4 ppkt 4.2 

Rozdziału XXII termin „cesja” należy interpretować zgodnie z art. 509 § 1 KC, co oznacza że na 

podmiot trzeci przejdą prawa i obowiązki wynikające z danej  (jednostkowej) umowy o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych, przy czym czynność ta będzie dokonywana na wniosek Zamawiającego, 

po weryfikacji przez Wykonawcę dopuszczalności zawarcia cesji (wersyfikacji potencjalnego 

abonenta, tj. dopuszczalności zawarcia przez operatora telekomunikacyjnego ze wskazanym przez 

Zamawiającego podmiotem trzecim umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zgodnie z 

przepisami prawa telekomunikacyjnego)? Ponadto, Wykonawca podkreśla, że cesja jest czynnością 

cenotwórcza po stronie każdego  operatora telekomunikacyjnego, ujmowaną w poszczególnych 

cennikach, stąd Wykonawca wnosi o wskazanie w której pozycji formularza cenowego powinna być 

ujęta, względnie Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie treści formularza ofertowego.  

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza mechanizm działania cesji opisany w pytaniu Wykonawcy.  

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że koszty cesji na podmiot trzeci nie mogą obciążać 

Zamawiającego, stąd wynika też brak odnośnej pozycji w formularzu ofertowym. 

Pytanie 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, iż w miejsce dokonanych cesji Zamawiający zakupi i aktywuje 

dodatkowe karty SIM ( bez zakupy sprzętu) w miejsce dokonanych cesji (Rozdział XXII pkt 4 ppkt 4.2). 

Odpowiedź 

Zmiana ilości aktywnych kart SIM w trakcie trwania umowy została określona przez Zamawiającego w 

preambule ROZDZIAŁ XXII – Przedmiot zamówienia. 

Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie znaczenia postanowienia § 1 ust. 1 lit. b) Projektowanych 

Postanowień Umowy (dalej „PPU”) poprzez potwierdzenie, że należy je rozumieć w kontekście 

przeniesienia numeru do innej sieci, zgodnie z art. 71 Prawa telekomunikacyjnego. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza - postanowienia § 1 ust. 1 lit. b) Projektowanych Postanowień Umowy należy 

rozumieć w kontekście przeniesienia numeru do innej sieci, zgodnie z art. 71 Prawa 

telekomunikacyjnego. 

Pytanie 

Mając na uwadze § 1 ust. 4 PPU wnoszę o wskazanie jakie koszty będzie zobowiązany ponieść 

Wykonawca w związku z wykonaniem niniejszej Umowy. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z 

zapytaniem, czy Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych w związku ze zmianą 

dostawcy usług telekomunikacyjnych? 

Odpowiedź 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy, to wszelkie koszty niezbędne do należytego 

wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, choćby nie były one wprost wymienione w opisie 

przedmiotu Umowy. Zamawiający nie planuje zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych. 
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Pytanie 

Wykonawca wnosi o modyfikację  § 5 ust 5 PPU, tak aby regulowanie należności wynikających z 

Umowy następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 

dni od daty jej wystawienia. Jednocześnie Wykonawca wnosi o wskazanie w umowie, że opłaty 

abonamentowe będą naliczane i płatne z góry, natomiast płatność za pozostałe usługi nie wliczone w 

opłatę abonamentową będą naliczane i płatne z dołu. 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Wykonawca wnosi o  uzależnienie poszczególnych przypadków odpowiedzialności wykonawcy za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  od wystąpienia „zwłoki” po jego stronie. Tym 

samym, ilekroć w § 8 PPU 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. 

W przypadku podtrzymania obecnego rozwiązania przez Zamawiającego konieczne będzie 

uwzględnienie powyższego ryzyka w ofercie cenowej przez wykonawców ubiegających się o 

zamówienie, co prowadzić będzie do zwiększenia ceny ofertowej. 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Wykonawca wnosi o modyfikację  § 8 ust. 3  oraz § 8 ust. 14 PPU w taki sposób, że Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Wykonawca wnosi o modyfikację treści § 8 ust.10 PPU , poprzez przyjęcie, że zapłata kar umownych 

nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Utrzymanie 

postanowień umownych umożliwiających potrącenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje 

bowiem możliwości weryfikacji zasadności i poprawności naliczenia tych kar. 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej określonej w § 8 ust. 12 PPU do wysokości wartości 

opłat abonamentowych, które Zamawiający zobowiązany byłby uiścić do  upływu czasu oznaczonego 

umowy/ lub do wysokości 100 000 PLN. Pozostawienie kary umownej na obecnym, wysokim poziomie 

jest ryzykiem kontraktowym, które Wykonawca będzie musiał wziąć pod uwagę przy kalkulowaniu 

wartości oferty, co może spowodować zwiększenie ceny ofertowej. 
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Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Wykonawca wnosi o dodanie kolejnego ustępu w § 8 PPU, aby naliczanie kar umownych następowało 

po zakończeniu procedury reklamacyjnej, przy czym postępowania reklamacyjne wynikłe w toku 

realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. 

U. Nr poz. 284)? 

Wykonawca proponuje np. następujące postanowienie: 

"Wszelkie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych 

rozstrzygane będą zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 

2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 

lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr poz. 284), a ewentualne kary 

umowne naliczane będą po zakończeniu procedury reklamacyjnej." 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Wykonawca wnosi  o modyfikację § 9 ust. 3 PPU o wyznaczenie dodatkowego terminu na naprawę 

uchybień przed odstąpieniem od umowy. 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Wykonawca wnosi o zmianę §12 PPU w ten sposób, aby na mocy niniejszej umowy strony nie 

powierzały sobie wzajemnie danych osobowych osób fizycznych wskazanych w umowie, ale by na 

podstawie umowy został spełniony obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 RODO. Wykonawca 

podnosi bowiem, iż w przedmiotowym przypadku nie jest prawidłowym zawieranie wzajemnej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Strony, gdyż dane osobowe pracowników 

dedykowanych do wykonania umowy/ pełnomocników powinny zostać udostępnione sobie wzajemnie 

przez Strony. Podkreślić bowiem należy, że podmiot, który otrzymuje dane osobowe  pracowników 

zatrudnionych przez swojego kontrahenta nie przetwarza ich dla celów tego kontrahenta a dla swoich 

własnych, a tym samym staje się ich administratorem. Komunikacja pomiędzy uczestnikami życia 

gospodarczego w związku z prowadzonymi wspólnie interesami stanowi w oczywisty sposób prawnie 

uzasadniony interes każdego z tych podmiotów – nie da się bowiem prowadzić działalności bez 

kontaktu z innymi podmiotami na rynku. W przypadku danych kontaktowych pracowników w związku z 

prowadzoną współpracą biznesową dochodzi do udostępnienia danych osobowych przez jednego 

administratora drugiemu, odrębnemu administratorami, a nie ich powierzenie. W związku z tym nie 

zachodzi potrzeba powierzenia przetwarzania danych, a jedynie na podmiocie odbierającym dane 

osobowe ciąży obowiązek spełnienia obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 14 RODO. 

Mając powyższe na względzie Wykonawca wnosi o zaniechanie powierzenia przetwarzania danych 

przy podpisywaniu Umowy, ale wnosi by Strony udostępniły sobie nawzajem dane osobowe i 
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wypełniły obowiązek informacyjny jako administratorzy tych danych w rozumieniu RODO. Tym samym 

Wykonawca wnosi o odpowiednią modyfikację postanowień § 12 PPU i usunięcie załącznika nr 6 do 

Umowy. 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

W związku ze postanowieniami §12 Umowy i Załącznikiem 6 do umowy, Wykonawca informuje, że 

jedyna okoliczność, w której identyfikuje konieczność przetwarzania danych osobowych to kwestia 

wzajemnego udostępnienia przez Strony danych osobowych personelu Stron, który będzie 

zaangażowany w zawarcie i realizację umowy.  Oznacza to, że w wyniku tego udostępnienia każda ze 

Stron stanie się niezależnym administratorem udostępnionych jej danych, a tym samym będzie 

zobowiązana do przestrzegania wszystkich przepisów prawa odnoszących się do praw i obowiązków 

administratora. Ponadto należy podkreślić, że Wykonawca nie identyfikuje konieczność powierzenia 

danych osobowych, a tym samym regulowania tej kwestii (zgodnie z art. 28 RODO). Należy przy tym 

dodać, że w §12 ust. 1 wskazuje się na pojęcia „System” i „Infrastruktura Zamawiającego”, które nie 

są zdefiniowane i to do nich odnoszone są postanowienia o powierzeniu danych osobowych. Prosimy 

tym samym o wyjaśnienie czego te pojęcia dotycząc w kontekście przedmiotu umowy i jakie jest 

uzasadnienie merytoryczne i prawne dla planowanego zawarcia umowy powierzenia, które w ocenie 

Wykonawcy jest nieuzasadnione? Ponadto wnosimy o uregulowanie wyłącznie w/w kwestii 

wzajemnego udostepnienia danych osobowych w następujący sposób: 

Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników Stron. 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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 przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej 

dostępność oraz integralność przez czas trwania Umowy, a także 5 lat dłużej. 
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e. 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 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że  w przypadku wyboru oferty Zleceniobiorcy prowadzącego 

działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie 

obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie w postanowieniach  § 8 ust.4, ust,5 , ust,7  Umowy  

 terminu „opóźnienie” wyrażeniem „zwłoka”. Uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba 

wykluczenia interpretacji, iż Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem zapłaty kar umownych nawet 

w sytuacji, gdyby niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy  (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich). 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Wykonawca  zwraca się z pytaniem czy możliwym jest  modyfikacja   treści  postanowień  § 8 ust.11 

Umowy  - o treści   Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego 

nie może przekroczyć 50 % łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w ofercie 

Wykonawcy - o zapis, zgodnie z którym: 

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może 

przekroczyć 30% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w ofercie 

Wykonawcy ”?  

Wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych daje możliwość   oceny  ryzyka   związanego z 

realizacją umowy. Podkreślenia wymaga, że kary umowne powinny  służyć zabezpieczeniu 

terminowego i należytego wykonania prac, a nie być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla 

wykonawcy z tego względu wysokość ograniczenia  kar umownych  w proponowanej wysokości 

wydaje się zasadne.  

Ponadto zwrócić należy uwagę, że z treścią art. 484 § 2K.C. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej 

części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy 

kara umowna jest wygórowana”. 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

 

 

http://www.______________________(wersja/
http://www.__________/
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Pytanie 

Zgodnie z treścią § 8 ust.10  umowy – Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie uprawniony do 

potrącenia naliczonych kar z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego przez 

Wykonawcę oraz z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

W celu uniknięcia w tym zakresie  nieporozumień Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne 

naliczenie i potrącenie  kar umownych poprzedzone  zostanie  postępowaniem,  które potwierdzi  

prawidłowość  naliczania kar umownych. Powyższe wynika z okoliczności, 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 przedstawienia  swojego  stanowiska. 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Punkt 3.1.1. Przedmiotu zamówienia Plan dla głosowych kart SIM  

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu, ponieważ Wykonawca nie gwarantuje bezpłatnych połączeń z 

numerami stacjonarnymi - płatnymi infoliniami, w tym z infolinią Wykonawcy oraz bezpłatnych SMS na 

numery stacjonarne. 

Odpowiedź  

Bezpłatne połączenia z numerami stacjonarnymi  nie dotyczą usług o podwyższonej opłacie, jak np. 

płatne infolinie. 

Pytanie 

Punkt 3.3 Przedmiotu zamówienia Telefony komórkowe oraz 3.4 Modemy  

Wnosimy o modyfikację zapisu, ponieważ Wykonawca nie uwzględnia opłat za telefon w kosztach 

abonamentu za usługi telekomunikacyjnych. Istnieje jednak możliwość ratalnej płatności za fakturę za 

sprzęt.  

Odpowiedź  

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Punkt 4.1 Przedmiotu zamówienia Przejęcie numeracji i zmiana numeracji 

Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numerów telefonicznych przydzielonych przez 

dotychczasowego operatora zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 

r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2324), które dopuszcza przerwę w świadczeniu usług telekomunikacyjnych pomiędzy godziną 

0:00 a godziną 06:00. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów zgodnie z treścią aktualnego 

rozporządzenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje zapis, tak aby był zgodny z postanowieniami przywołanych przepisów. Zapis 

otrzymuje brzemiennie: 
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„Przeniesienie numerów Zamawiającego do sieci Wykonawcy nie może spowodować przerwy w 

świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż 6 godzin w porze nocnej pomiędzy godziną 0.00 

a 6.00.” 

Pytanie 

§3 pkt 9 wzoru umowy Obniżenie obowiązujących taryf nie jest możliwe w okresie trwania umowy 

zawartej na czas określony, dlatego wnosimy o usunięcie/modyfikację tego zapisu. 

Odpowiedź  

Zamawiający zachowuje prawo do negocjowania cen zgodnie z zapisem w pozycji „Zakres i warunki 

świadczenia usług telefonii komórkowej dla PAP S.A.” ppkt. h). 

Pytanie 

§5 pkt 1 wzoru umowy Wnosimy o doprecyzowanie zapisu, że opłaty abonamentowe będą naliczana z 

góry, natomiast połączenia z dołu.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 

§5 pkt 5 wzoru umowy 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  

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

§5 pkt 7 wzoru umowy 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  

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

§8 pkt 7 wzoru umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie cesji według procedur i 

terminów Wykonawcy. Cesja nie jest standardową usługą i jest usługą płatną zgodnie z cennikiem 

Wykonawcy. Nie gwarantujemy zachowania dotychczasowych warunków na numerze, na którym 

przeprowadzona jest cesja. 
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Odpowiedź 

Zasady regulujące proces cesji zostały opisane w ROZDZIALE XXII – Przedmiot zamówienia pkt. 4.2 i 

zapisy te uwzględniają zmianę warunków świadczenia usług dla podmiotów/osób przejmujących 

usługę. 

Pytanie 

§8 pkt 11 wzoru umowy Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza zapis 

50% za wygórowany, dlatego Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu na 20%. 

Odpowiedź  

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

§8 pkt 12 wzoru umowy 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 wypowiedzenie Umownej ze skutkiem 

natychmiastowym po upływie 12 godzin uważamy za wygórowany warunek. Dlatego też prosimy o 

wydłużenie czasu do okresu 24 godz., który będzie racjonalnym terminem umożliwiającym 

Wykonawcy na usunięcie powodów opóźnienia.  

Odpowiedź  

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

§8 pkt 12 wzoru umowy Wnioskujemy o zapis, że wypowiedzenie umowy powinno mieć formę 

pisemną.  

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że wypowiedzenie umowy będzie mieć formę pisemną. 

Pytanie 

§8 wzoru 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 zapis, że: 

- Naliczenie kar umownych przez Zamawiającego może nastąpić wyłączenie po zakończeniu 

postępowania reklamacyjnego, potwierdzającego winę Wykonawcy, prowadzonego na zasadach i 

warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. 

w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych. 

Odpowiedź  

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Dotyczy - § 1 ust.1 pkt f umowy   „udostępnienia na czas trwania Umowy trzech sztuk bramek FCT 

wyposażonych w port analogowy służący do podłączenia bramek do centrali telefonicznej 

Zamawiającego” 



10 

 

Pytanie: Czy intencja Zamawiającego jest zamówienie trzech urządzeń obsługujących port FCT czy 

też Zamawiający ma na myśli aby Wykonawca dostarczył 3 karty SIM o których mowa w punkcie 3.1.2 

OPZ do użytkowanych urządzeń ? 

Pytanie: Jeśli intencją zamawiającego jest aby Wykonawca dostarczył trzy urządzenia obsługujące 

port FCT wnosimy aby Zamawiający wskazał szczegółową specyfikację techniczną urządzenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy 3 szt. bramek FCT wyposażonych w port 

analogowy  RJ11 POTS (600 ohm) do połączenia z centralą telefoniczną Zamawiającego. 

Pytanie 

Dotyczy Punkt 3.3. OPZ „Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 10 sztuk aparatów telefonicznych 

typu VIP oraz 150 sztuk aparatów telefonicznych typu STANDARD. Dostarczone aparaty muszą być 

fabrycznie nowe o parametrach opisanych w załączniku nr 1 do przedmiotu zamówienia. Aparaty 

telefoniczne nie mogą posiadać blokady SIM LOCK oraz muszą być dostarczone w zamkniętych, 

fabrycznych opakowaniach. Koszt aparatu telefonicznego nie może być wyższy niż 1,00 zł netto za 

sztukę. Wartość telefonów komórkowych dostarczonych przez Wykonawcę musi zostać uwzględniona 

w kosztach abonamentu za usługi telekomunikacyjne.”, dalej w Załączniku numer 1 do OPZ 

Zmawiający wymaga wraz z aparatami telefonicznymi dostarczenia etui, szkło oraz ładowarki. 

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza rozbicie ceny 1,00 PLN na poszczególne elementy w poniższy 

sposób tak, aby uwzględnić akcesoria.   

Dotyczy sprzętu VIP i Standard np.: 

Ładowarka 0,01 PLN 

Etui 0,01 PLN 

Szkło 0,01  PLN 

Koszt aparatu 0,97 PLN 

Łącznie 1,00 PLN 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza rozbicie w fakturze za dostarczone aparaty telefoniczne ceny 1.00 PLN na 

poszczególne elementy. 

Pytanie 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert i wydłużenie go do dnia 

12.04.2022. Wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 06.04.2022 termin składania ofert jest 

bowiem zbyt krótki na analizę odpowiedzi na pytania oraz na prawidłowe przygotowanie oferty. 

Odpowiedź 

Termin złożenia ofert pozostaje bez zmian 

Pytanie 

Wniosek nr 1 

(1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej. Zgodnie z 

treścią rozdziału V punktu 2 lit. c specyfikacji warunków zamówienia wykonawcy ubiegający się o 

zamówienie publiczne muszą m.in. spełniać warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania 

sieci stacji telefonii komórkowej pracującej w oparciu o przydzielone częstotliwości i ważne pozwolenia 
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radiowe wydane przez Prezesa UKE dla zakresów GSM900, GSM1800, UMTS, LTE, 5G. Co istotne, 

Zamawiający zgodnie z treścią punktu 4.4 opisu przedmiotu zamówienia nie dopuścił możliwości 

powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.  

(2) Zwrócić należy uwagę na to, iż na rynku zamówień publicznych na usługi telefonii komórkowej 

obecni są trzej wiodący, ogólnopolscy operatorzy telekomunikacyjny: Orange Polska S.A. (obecny 

usługodawca Zamawiającego), T-Mobile Polska S.A. oraz Polkomtel Sp. z o.o. (operator sieci Plus). 

Jest to wiedza notoryjna. Przykładowy postępowań prowadzonych w ostatnim czasie (każdym z nich 

wpłynęły maksymalnie trzy oferty): 

Zamawiający Orange T-Mobile Polkomtel 

Sąd Apelacyjny w Krakowie oferta oferta oferta  

Komenda Główna Straży 

Granicznej 
oferta oferta - 

CUW oferta oferta oferta 

Polskie Radio oferta oferta oferta 

Miasto Toruń
1
 oferta oferta - 

Polska Spółka Gazownictwa
2
  oferta oferta - 

Urząd Dozoru Technicznego
3
 - oferta - 

Transportowy Dozór Techniczny
4
 oferta - oferta 

Komenda Wojewódzka Policji
5
 oferta - oferta 

MSZ
6
 oferta oferta oferta 

Urząd Miasta Lublin
7
 oferta oferta - 

PFRON
8
 oferta oferta - 

Komenda Stołeczna Policji
9
 oferta oferta - 

KWP z Łodzi
10

  oferta oferta oferta 

Miasto Lublin
11

 - oferta oferta 

Szpital Copernicus
12

 oferta - oferta 

Miasto Kraków
13

 oferta - oferta 

                                                           
1
 http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1250946  

2
 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2399-2019:TEXT:PL:HTML&src=0  

3
 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380519-2019:TEXT:PL:HTML&src=0  

4
 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:538033-2019:TEXT:PL:HTML&src=0  

5
 http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/szczegoly-ogloszen/34998,Zakup-i-

dostawa-telefonow-komorkowych-wraz-z-kartami-SIM-zakup-kart-SIM-i-swiadc.html  
6
 https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zakup-mobilnych-uslug-telekomunikacyjnych-znak-bdg7410352020  

7
 https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/2020-

06-05-przetarg-nieograniczony-na-zakup-uslug-telefonii-komorkowej-wraz-z-dostawa-terminali-komorkowych-
dla-urzedu-miasta-lublin-i-jednostek-gminy-lublin,386,18917,2.html  
8
 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579884-2021:TEXT:PL:HTML&src=0  

9
 https://um-wroc.logintrade.net/zapytania_email,44356,aaab21300d90e3fe7452d8392a54f579.html  

10
 https://platformazakupowa.pl/transakcja/377989  

11
 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33676-2020:TEXT:PL:HTML  

12
 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72006-2022:TEXT:PL:HTML&src=0  

13
 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579318-2021:TEXT:PL:HTML&src=0  
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Podobnie, wskazując na ostatnio opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia na usługi telefonii komórkowej, liczba złożonych ofert była następująca: 

 Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, liczba 

złożonych ofert: 1, wybrany Orange Polska S.A.
14

 

 Centralny Ośrodek Informatyki, liczba złożonych ofert: 2, wybrany Orange Polska S.A.
15

 

 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., liczba złożonych ofert: 2, wybrany Polkomtel Sp. z 

o.o.
16

 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, liczba złożonych ofert: 2, wybrany Orange 

Polska S.A.
17

 

 Politechnika Warszawska, liczba złożonych ofert: 1, wybrany Polkomtel Sp. z o.o. 

 Administracja rządowa (zamówienie wspólne), liczba złożonych ofert: 2, wybrany T-Mobile 

S.A. 

Mamy zatem do czynienia z rynkiem o niskiej liczbie podmiotów ubiegających się o uzyskanie 

zamówienia (trzej krajowi operatorzy telekomunikacyjni). 

(3) Cechą tego rynku jest także to, iż sieci stacji telefonii komórkowej są obecnie co do zasady 

zarządzane przez podmioty trzecie. Powołując się na informacje dostępne w przestrzeni publicznej: 

 „Głównymi udziałowcami NetWorkS! są dwaj najwięksi operatorzy telekomunikacyjni w kraju: 

T-Mobile Polska S.A. i Orange Polska S.A., którzy w 2011 r. podpisali umowę o 

współwykorzystywaniu swoich radiowych sieci dostępowych. Jednym z głównych celów 

naszej firmy jest świadczenie obu spółkom usług planowania, budowy i utrzymania sieci, aby 

zapewniać im optymalną bazę technologiczną do konkurowania na rynku”
18

. 

 „W skali europejskiej DT (Deutsche Telekom – właściciel T-Mobile) i Orange współpracują 

przy infrastrukturze. Powołały swojego czasu spółkę Buy In zajmującą się organizacją 

przetargów infrastrukturalnych. To pozwala im ograniczać koszty. W Polsce Orange Polska i 

T-Mobile Polska Telekomy te ściśle współpracują przy sieci mobilnej. Są udziałowcami joint 

venture Networks!, współdzielą maszty i nadajniki, a Orange Polska korzysta z pasma, 

użyczanego mu przez T-Mobile”. 

 „Rośnie zasięg sieci T-Mobile i Orange w ramach Networks! Zakończył się kolejny etap 

całkowitej wymiany infrastruktury telekomunikacyjnej Networks!, wspólnej sieci T-Mobile i 

Orange. Dotychczas zmodernizowanych zostało już 6000 lokalizacji”
19

. 

 „Grupa Cyfrowy Polsat i Cellnex Telecom poinformowały dziś przed sesją na giełdzie, że 

sfinalizowały umowę wartą 1,6 mld euro (około 7,2 mld zł). Hiszpanie odkupili tym samym od 

grupy kontrolowanej przez Zygmunta Solorza 99,99 proc. udziałów w spółce Polkomtel 

Infrastruktura, posiadającej maszty i nadajniki sieci komórkowej Plus”
20

. 

                                                           
14

 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133496-2022:TEXT:PL:HTML&src=0  
15

 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79220-2022:TEXT:PL:HTML&src=0  
16

 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72006-2022:TEXT:PL:HTML&src=0  
17

 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611754-2021:TEXT:PL:HTML&src=0  
18

 https://www.networks.pl/o-networks/#o-firmie  
19

 https://proline.pl/?n=rosnie-zasieg-sieci-t-mobile-orange-ramach-networks  
20

 https://www.rp.pl/biznes/art35661-grupa-cyfrowy-polsat-sprzedala-infrastrukture-sieci-plus  
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(4) Należy zwrócić uwagę na to, iż zgodnie z treścią art. 112 ust. 1 Pzp Zamawiający określa warunki 

udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający 

ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako 

minimalne poziomy zdolności. W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający 

może określić warunki dotyczące niezbędnego m.in.  potencjału technicznego wykonawcy. Jak 

podkreśla się w orzecznictwie
21

: „Warunek [udziału w postępowaniu] nie może być nadmierny i w 

nieuzasadniony sposób eliminować z udziału w postępowaniu wykonawców zdolnych do wykonania 

zamówienia. (…) niezbędne jest zachowanie zasady proporcjonalności, a więc ograniczania 

konkurencji gwarantowanej w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską w stopniu jak 

najmniejszym i jedynie niezbędnym dla osiągnięcia celów. (…) Zamawiający jest zatem 

zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu 

rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem potencjalnych wykonawców, których 

nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w 

postępowaniu. Opis spełniania warunków udziału w postępowaniu winien być odpowiedni do 

osiągnięcia celu, jakiemu służy tj. wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego 

wykonania zamówienia i nieograniczającego dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do 

jego wykonania”. 

(5) Biorąc pod uwagę powyższe oraz omówione okoliczności, mamy w naszej ocenie do czynienia w 

zakresie wymagania posiadania przez wykonawcę „sieci stacji telefonii komórkowej pracującej w 

oparciu o przydzielone częstotliwości i ważne pozwolenia radiowe” z warunkiem nadmiernym, 

nieuzasadnionym przedmiotem zamówienia. Warunek taki nie jest spotykany w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego na usługi telefonii komórkowej, także ze względu na fakt, iż 

operatorzy telekomunikacyjny w Polsce korzystają z sieci zarządzanych przez podmioty trzecie. Mamy 

zatem w naszej ocenie z naruszeniem zasady proporcjonalności w zakresie ustanowionego warunku 

udziału w postępowaniu. Zamawiający opisał w dokumentacji przetargowej warunek zbędny, 

nieuwzględniający sytuacji na rynku telefonii komórkowej. Zamykający dostęp do zamówienia 

wykonawcom którzy posiadają potencjał umożliwiający realizację przedmiotu zamówienia. 

(6) Niezależnie od powyższego, dodatkowo ustanowiony zakaz korzystania z podwykonawstwa w 

niezrozumiały sposób ogranicza możliwość udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Tym samym wykonawca korzystający z sieci zarządzanej przez podmiot trzeci 

pozbawiony jest możliwości udziału w przetargu.  

(7) Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o wyjaśnienie: 

 czy Zamawiający podtrzymuje wymaganie posiadania przez wykonawcę sieci stacji telefonii 

komórkowej pracującej w oparciu o przydzielone częstotliwości i ważne pozwolenia radiowe? 

 Czy udział w niniejszym przetargu jest ograniczony tylko do wykonawcy, który samodzielnie 

posiada (bez podmiotu trzeciego) sieć stacji telefonii komórkowej pracującej w oparciu o 

przydzielone częstotliwości i ważne pozwolenia radiowe wydane przez Prezesa UKE dla 

zakresów GSM900, GSM1800, UMTS, LTE, 5G? 

                                                           
21

 Wyrok KIO z dnia 4 czerwca 2019 r. sygn. akt KIO 916/19 
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 Czy Zamawiający przez posiadanie sieci przez wykonawcę rozumie także dysponowanie 

przez wykonawcę cudzą siecią na podstawie dowolnego tytułu prawnego (np. umowa o 

współpracy)? 

 Czy w przypadku korzystania z sieci podmiotu trzeciego konieczny jest udział takiego 

podmiotu jako podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość, że Wykonawca nie jest właścicielem sieci stacji telefonii 

komórkowej ale ma prawo dysponowania siecią na podstawie tytułu prawnego np. umowy o 

współpracy i jednocześnie posiada pozwolenia radiowe wydane przez Prezesa UKE dla zakresów 

GSM/LTE. 

 


