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Dotyczy: zapytanie ofertowe na świadczenie uslug telefonii komórkowej

Lp Pytanie Odpowiedź
1 Zamawiający uymaga nielimitowanych sms i mms, Proszę o

doprecyzowanie, że wymaganie dotyczy wysłanych/odebranych
sms/mms na krajowe numelów komórkowe,

Wymagarrie dotyczy
wysłanych/odebranyclr sms/mms na
wszystkie numery krajowe

1 Plnktża- Zamawiający nie dopuszcza przerwy w działaniu usług,
co w przypadku przeniesienia numerówjest niezgodne z
obowiazując; lni normam i prawn; ln i,

Obecnie czas na przeniesienie numerówjest od godziny 00:00 do
06:00, Prośba o modyfikację zapisu.

Zamawiający modyfi kuje zapis
zapytania ofertowego w pkt. 2a. na:

wypowiedzenia w im ieniu
Zwnawiającego obowiązujących
umów w trybie w nich określonym,
Zamawiający nie dopuszcza
możliwości przerwy rł dostawie
usług telekomunikacyjnych
(wrynikającej z laklu przeniesienia
numeru) dłuzsze1 niz okreŚlonej w
Rozporządzeniu Ministra
Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018r.
w sprawie waruŃów korz; stania z
uprawnień w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych (§ 10 pkt. 13)
orM fakturowania przęz
Wykonawcę i obecnego operatora
usług za ten sam okres.

3 Punkt 2c ._ Zamawiający wymaga zachowania nagranych połączeli
przez nowego dostawcę usług za okres, kiedy to nowy dostawca
usług nie świadczył usługi rejestracji połączeli. Takie rozwiązanie
nie jest technicznie możliwe, Zamawtający ma możliwośc
zaclrowania nagranych połączeń z wykorzystaniem dostępów
nadanych przez obecnego Operatora. Wykonawca zwraca się z
prośbą o wykreślenie tego pLrnktu, gdyż rejestrowanie połączeń
przez nowego Operatorajest możliwe od momentu przeniesienia
numerów do sieci nowego Opelatofa.

Zamawiający rezygnuje z wymogu
opisanego w punkcie 2c.

4 Jakie wymagania stavłia Zamawialący w stosunku do kań sim do
telemetrii? Jaka ma być dostępna ilość danych miesięcznie. Jaka ma
być dostępna ilość sms miesięcznie? Czy bęrlzie wymagany stały
adres IP?

Ilość danych miesięcznie to 1 GB oraz
nie limitowana ilość sms. Nie jest
wymagany stały adres IP



5 Zamawiający wymaga terminu płatności 60 dni od momentu
dostalczenia faktury,
Wykonawca prosi o zmianę na 60 dni od momentu wystawienia
faktury, z tym, że faktura będzie dostarczona na skazany adres
email, więc Zamawiający dostanie ją do 2 dni od daty wystawienia.

Zamawiający modyfi kuje zapis
zapytania ofeftowego na
wystawienia faktur VAT z 30
dniowym terminem płatności
liczonym od dnia dostarczenia
faktury

6 Biorąc pod uwagę czas niezbędny do przygotowania ofeĄ olaz
złożoność i zakres prac niezbędnych do przeprocesowania i

uzyskania zgody na warunki niestandardowe (m,in, 60-dniowy
termin płatności) Zamawiający zrvraca się z prośbą o przedłużenie
terminu na składanie oferty do 18,09, do godziny 15:00,

Zam aw i aj ący wyr aża zgodę na
przedłużenie tenlinu składania ofeft
na l7.09.20żOr. godz.l0.00

1 Biorąc pod uwagę sytuację związaną z ograniczeniami związanyrni
z pandemią covid-l9, czy Zamawiający wyrńa zgodę na zawarcie
umowy drogą kolespondencyj ną?
Taki model był stosowany w zamówieniach publicznych już przed
rłybltclrem pandemii covid- l9, a od momentu wybuchu pandemii
covid- l 9 m in imalizuje ryzyko tran sm i sj i zagt,ożenia i zapewnia
bezpieczeńslwo każdej ze stron.

Tak

8 Z uwagi na wewnętrzne procedury w naszej firmie zwracam się do
Państwa z ogromną prośbą o dokonanie zrliany w punkcie 2, h,

który mówi o 60 dniowym teminie płatności za FV, liczorrym od
dnia wystawienia. Regulaminowe ustalenia wyznaczają termin 14

drii płatności, natomiast w wyjątkowych przypadkach możemy
zaproponowaó jego wydłużenie do 30 dni i o taką zmianę uprzejmie
Państwa proszę.

Zamaw ialący modyfi kuj e zapi s

zapytania ofertowego na
wystawienia faktur VAT z 30
dniowym terminem płatności
liczonym od dnia dostarczenia
faktu ry

9 Biorąc pod uwagę funkcj onalność jakiej wymaga Zarnawiający w
punkcie 2 c okres przechowyr,vania nagrań przez minimum 30dni
- Wykonawca zwt,aca się z prośbą o okleśIenie ilości nagrań w
minutaclr w skali nriesiąca niezbędną do zarejestrowania połączeń
w wymaganym okresie, Z treści postępowania wynika, iż
Zamawiający obecnie korzysta z tej funkcj onalności, więc też ma
wiedzę, j aki jest średni/maksymalny czas zarejestrowanych
połączeń dla wskazanych nulnerórv w skali 30 dni. Informacjajest

niezbędna do zabezpieczenia odpowiedniej przestrzeni dyskowej,
co ma przełożenie na wycenę.

Zamawiający wymóg nagrywan ia
rozmów określił w punkcie l d,

Zamawiający szacuje średnią ilość
nagrań dla każdego z numelów:ra 30h
miesiecznie.

l0 Czy Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na wzorze
obowiązującym u Wykonawcy ?

Tak po akceptacji treści umowy przez
Zamawiającego,

1] W świetle postanowień pkt 2 h zap}tania - Wykonawca
zobowiązany jest do: wystawienia faktur VAT z 60 dniowym
terminem płatności liczonym od dnia dostalczenia faktury,
Wykonawca zwraca się o t,ozważenie modyfikacji zapisu poprzez
wskazanie, że płatność nastąpi w terminie 60 dni od daty
wystawienia faktury, ztyfi zastrzeżeniem, że Wykonawca
zobowiązany jest do doręczenia faktury w terminie 7 dni od daĘ
wystawienia. Czy w związku z powyższym Zamawiający
dopuszcza możliwość rr-rodyfikacii treści zapisu w ww sposób?

Zarnawiający rnodyfi kuj e zapis
zapytania ofetowego na
wystawienia faktur VAT z 30
dniołrTm terminem platności
liczonym od dnia dostarczenia
faktury
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