Poznań, dnia 25 maja 2022 roku
AZ.281.3.20.2022
dot. zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach sieci
telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz
świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet dla Muzeum Narodowego
w Poznaniu.”

ZMIANY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
1) Zamawiający informuję, że wprowadził zmiany do treści zapytania ofertowego
w następujący sposób:
Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 2 lit. b):
Jest;
(…) Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zwiększenia zamówienia w zakresie
świadczonej przez Wykonawcę usługi abonamentowej telefonii komórkowej o dodatkowe
20 abonamentów – bez aparatów telefonicznych w oparciu o ceny jednostkowe podane
w ofercie Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Po zmianach;
(…) Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zwiększenia zamówienia w zakresie
świadczonej przez Wykonawcę usługi abonamentowej telefonii komórkowej o dodatkowe
20 abonamentów – bez aparatów telefonicznych w oparciu o ceny jednostkowe podane
w ofercie Wykonawcy. Zamawiający może skorzystać z tego prawa do 23 listopada
2023 roku. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 2 lit. g):
Jest;
Wykonawca zapewni przeniesienie numerów obecnie użytkowanych przez Zamawiającego
w czasie zapewniającym ciągłość usług (tj. między godz. 0:00 a 3:00 pierwszego dnia
kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistnieje techniczna możliwość przeniesienia
numerów), zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 596) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych
sieciach telefonicznych (Dz.U. 2018 poz. 2324)
Po zmianach;
Wykonawca zapewni przeniesienie numerów obecnie użytkowanych przez Zamawiającego
w czasie zapewniającym ciągłość usług (tj. między godz. 0:00 a 6:00 pierwszego dnia

kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistnieje techniczna możliwość przeniesienia
numerów), zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 596) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych
sieciach telefonicznych (Dz.U. 2018 poz. 2324)
2) Do zapytania ofertowego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:
„Pkt 2 lit b ZO – Zamawiający przewiduje prawo do zwiększenia przedmiotu zamówienia
o maksymalnie 20 abonamentów. Do jakiego maksymalnie terminu Zamawiającemu będzie
przysługiwało prawo do zawarcia nowych umów o świadczenie usług?”
Odpowiedź:
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2:
„Pkt 2 lit. d) ZO, Wykonawca wnosi, aby identyfikacja numeru dzwoniącego dotyczyła tylko
tych numerów, które nie są zastrzeżone zgodnie z art. 171 ustawy prawo telekomunikacyjne.”
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje, iż identyfikacja numeru rozmówcy nie dotyczy numerów
zastrzeżonych zgodnie z art. 171 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Pytanie nr 3:
„Pkt 2 lit. g) ZO, Wykonawca zwraca uwagę, iż obecnie obowiązuje nowe Rozporządzenie
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 tak aby przeniesienie nastąpiło w czasie 6 godzin
zgodnie z treścią aktualnego rozporządzenia.”
Odpowiedź:
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do zapytania ofertowego.

Pytanie nr 4:
„Stosownie do treści art. 59 ust. 1 oraz 60a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zobowiązany
jest doręczyć Abonentowi regulamin świadczenia usług. W związku z powyższym Wykonawca
wnosi o potwierdzenie iż wyraża zgodę aby regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Wykonawcy stanowi załącznik do przedmiotowej umowy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że
będzie miał on zastosowanie jedynie w zakresie niesprzecznym z umową.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża

zgodę, aby regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Wykonawcy był załącznikiem do przedmiotowej umowy.

Pytanie nr 5:
„Stosownie do treści art. 56 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymaga formy pisemnej, dokumentowej lub
elektronicznej i powinna zawierać co najmniej elementy wskazane w ust. 3 ww. przepisu.
W konsekwencji Wykonawca wnosi o wskazanie czy Zamawiający przewiduje, że umowy
(jednostkowe) o świadczenie usług telekomunikacyjnych będą zawierane dla poszczególnych
kart SIM i jako takie zawierać będą wszystkie niezbędne elementy umów o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem że podstawowe warunki tych umów będzie określać
umowa (główna) w sprawie udzielenia zamówienia? Jednocześnie Wykonawca podkreśla, iż
przyjęcie przez Zamawiającego, że jedyną podstawa świadczenia usług telekomunikacyjnych
będzie załączona do SIWZ umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego naraża
Wykonawcę na naruszenie przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduję zawierania umów (jednostkowych) o świadczenie usług
telekomunikacyjnych dla poszczególnych kart SIM za wyjątkiem sytuacji w której skorzysta on
z prawa do zwiększenia zamówienia w zakresie świadczonej przez Wykonawcę usługi
abonamentowej telefonii komórkowej o dodatkowe 20 abonamentów zgodnie z zapisami
przedmiotowego zapytania ofertowego pkt. 2 lit. b). Ponadto Wykonawca wraz z ofertą
zobowiązany jest przedstawić projekt umowy do akceptacji Zamawiającego. Projekt umowy
musi być tożsamy z zapisami przedmiotowego zapytania ofertowego.

Jednoczenie informuję, że termin składania ofert ulega zmianie na:

31 maja 2022 roku do godz. 11:00.
Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

(-) Agnieszka Purgat
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

