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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 9/22) 

 

 

 

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 karty SIM zamówione 

przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania? 
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Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, przy czym nowe karty (numery) zamówione w trakcie trwania umowy też 

muszą być włączane do grupy korporacyjnej 

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 zmiana 

dostawcy usług telekomunikacyjnych? 

Odpowiedź 

To wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy, jakie musi ponieść Wykonawca. Nie będzie kar 

umownych w związku ze zmianą dostawcy usług telekomunikacyjnych. 

 



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. 

 

 

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 modyfikację § 7 ust. 3 PPU w ten sposób, aby odnieść się w nim również do 

warunków gwarancji opublikowanych na stronie internetowej producenta sprzętu. Obecnie w wielu 

modelach telefonów komórkowych nie jest dołączana karta gwarancyjna, gdyż w tym zakresie 

producent odsyła do swojej strony internetowej. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość, że warunki gwarancji dla oferowanego sprzętu będą opisane, na 

wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, stronie internetowej producenta. 

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 wykreślenie postanowienia § 8 ust. 5 Umowy w związku z wykreśleniem tego 

postanowienia w obecnie prowadzonym postępowaniu z § 3 PPU oraz z OPZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający usuwa postanowienia § 8 ust. 5 PPU w związku z brakiem odnośnych wymogów w OPZ. 
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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. 13 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. 

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 uzupełnienie § 8 ust. 15 PPU poprzez obowiązek poinformowania Wykonawcy o 

zamiarze powierzenia świadczenia usług innemu wykonawcy w terminie co najmniej 7 dni przed 

dokonaniem takiego powierzenia.  

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. 
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Pytanie 

Wykonawca wnosi o zmianę § 10 ust. 4 PPU w ten sposób, że przed dokonaniem potrącenia 

Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego mającego na celu 

ustalenie odpowiedzialności i winy Wykonawcy w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania. 

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 

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 

Paragraf 12 PPU został wcześniej zmieniony na wniosek jednego z wykonawców, a informacja o tej 

zmianie została zamieszczona na stronie postępowania. 

 

 


