BZP/38/383- 65/15

Jastrzębie-Zdrój, 28 października 2015r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa w zakresie telefonii
komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych” BZP/38/383-65/15.
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:
Pytanie nr 1
Ad.1. Część A rozdział III i załącznik nr 2
Zamawiający wskazuje termin rozpoczęcia świadczenia usług od dnia 09.12.2015r., natomiast w
załącznik nr 2 Zamawiający podaje, że umowa z obecnym operatorem kończy się 05.12.2015r.? W
związku z tym czy Zamawiający popełnił błąd w tych datach, czy jednak Zamawiający zamierza umowę z
obecnym operatorem zakończyć dnia 05.12.2015r., a rozpocząć nową dopiero 09.12.2015r.?
Odp.
Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 § 2 ust. 4 z:
Termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiące od dnia 06.12.2015r. na:
Termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiące od dnia 09.12.2015r.
Pytanie nr 2
Ad.3. Załącznik nr 1 § 3 ust. 1 oraz część A rozdział IV
Wykonawca informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług, obowiązek podatkowy w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z
upływem terminu płatności (a nie na zasadach ogólnych – z chwilą realizacji usługi). Stąd też
uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty wpływu faktury do siedziby
Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego (nie
jest bowiem możliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto poważnie utrudnia prawidłowe
wystawienie faktury VAT. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy
zgadza się na modyfikację i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo
podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na 30 dni od daty
prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
treści faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co
najmniej 7 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin
płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia?
Odp.
Zamawiający zmienia zapis z:
Należność za wykonywaną usługę płatna będzie raz w miesiącu w terminie 60 dni od dnia doręczenia
faktur do siedziby Zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu umowy. Jako dzień zapłaty przyjmuje się
datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego na:
Należność za wykonywaną usługę płatna będzie raz w miesiącu w terminie 30 dni od dnia doręczenia
faktur do siedziby Zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu umowy. Jako dzień zapłaty przyjmuje się
datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Pytanie nr 3
Ad.4. Załącznik nr 1 § 3 ust. 3
Wykonawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, umieszczanie numeru umowy oraz daty
jest zawarcia nie są obowiązkowym elementem faktury. Ponadto Wykonawca posiada ograniczoną ilość
znaków które może umieścić w danych Nabywcy. Zwracamy się zatem z prośbą o rezygnację z zapisów
dotyczących umieszczania na fakturach VAT numeru umowy oraz daty jej zawarcia.
Odp.
W związku z tym, iż Wykonawca posiada ograniczoną ilość znaków które może umieścić w danych
Nabywcy. Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z zapisów dotyczących umieszczania na fakturach
VAT numeru umowy oraz daty jej zawarcia.

Pytanie nr 4
Ad.5. Załącznik nr 1 § 3 ust. 4 oraz część A rozdział IV
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje zapisu i określenie iż za
dzień zapłaty uznaje się dzień uznania należności na rachunku bankowym Wykonawcy, zgodnie z art.
454 § 1 Kodeksu Cywilnego uznanie zapłaty należności następuje z chwilą postawienia środków
pieniężnych do dyspozycji wierzyciela – czyt. Wykonawcy – co w przypadku płatności bezgotówkowej
oznacza wpłynięcie środków na konto Wykonawcy.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.
Pytanie nr 5
Ad.6. Załącznik nr 1 § 4 ust. 2 oraz załącznik nr 2
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o doprecyzowanie, że nielimitowane połączenia głosowe oraz
wiadomości sms/mms dostępne w ramach opłaty abonamentowej dotyczą połączeń/wiadomości
krajowych z wyłączeniem numerów specjalnych, numerów skróconych o podwyższonej płatności,
płatnych infolinii jak również wiadomości wysłanych na numery stacjonarne? Opłaty za ww. połączenia
naliczane będą zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych.
Odp.
Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 § 4 ust. 2 z:
Czas korzystania z usług telefonii komórkowej przez Zamawiającego dla wszystkich numerów
abonenckich będzie się odbywał na zasadzie nielimitowanych rozmów, SMS, MMS na:
Czas korzystania z usług telefonii komórkowej przez Zamawiającego dla wszystkich numerów
abonenckich będzie się odbywał na zasadzie nielimitowanych krajowych rozmów, SMS, MMS.
Pytanie nr 6
Ad.7. Załącznik nr 1 § 4 ust. 3 d)
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o doprecyzowanie, że wymóg ten dotyczy cen netto?
Odp.
Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 § 4 ust. 3 lit. d z:
nie podwyższenie opłat za świadczone usługi w trakcie obowiązywania umowy na:
nie podwyższenie opłat netto za świadczone usługi w trakcie obowiązywania umowy.
Pytanie nr 7
Ad.8. Załącznik nr 1 § 4 ust. 3 g)
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, dla ilu abonamentów Zamawiający przewiduje
zmiany planów taryfowych wybranych w chwili zawierania umowy oraz o informację, czy zapis „z
zachowaniem końcowej sumy abonamentów” oznacza że zmiana planu taryfowego dla jednego z
numerów na niższy będzie jednoznaczna z podwyższeniem planu taryfowego dla innego numeru?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.
Pytanie nr 8
Ad.9. Załącznik nr 1 § 4 ust. 3 j)
Wykonawca informuje, że identyfikacja numeru dzwoniącego jest możliwa jedynie wówczas gdy numer
ten nie jest zastrzeżony? Zwracamy się z prośbą o akceptacje sposobu działania usługi.
Odp.
Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 § 4 ust. 3 lit. j z:
- identyfikacja numeru dzwoniącego na:
- identyfikacja numeru dzwoniącego z wyłączeniem numerów zastrzeżonych.
Pytanie nr 9
Ad.10. Załącznik nr 1 § 4 ust. 3 j)
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o doprecyzowanie, że bezpłatne odsłuchiwanie poczty
głosowej dotyczy połączeń krajowych?
Odp.
Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 § 4 ust. 3 lit. j z:
- bezpłatne korzystanie z odsłuchiwania „poczty głosowej” na:
- bezpłatne korzystanie z odsłuchiwania „poczty głosowej” (dotyczy połączeń krajowych).
Pytanie nr 10
Ad.11. Załącznik nr 1 § 4 ust. 3 j)
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o doprecyzowanie, że w przypadku zdjęcia blokad połączeń
typu Premium przez administratora / użytkownika końcowego, koszty połączeń ponosić będzie
Zamawiający?

Odp.
Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 § 4 ust. 3 lit. j z:
- blokada połączeń z numerami specjalnymi – tzn. ratyfikowanymi wg cen wyższych niż standardowa
opłata za połączenia na:
- blokada połączeń z numerami specjalnymi – tzn. ratyfikowanymi wg cen wyższych niż standardowa
opłata za połączenia - w przypadku gdy użytkownik końcowy (pracownik Zamawiającego) zdejmie
blokadę; koszt za połączenia poniesie Zamawiający.
Pytanie nr 11
Ad.12. Załącznik nr 1 § 8 ust. 3
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów, że naliczenia kar umownych przez
Zamawiającego może nastąpić wyłączenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego,
potwierdzającego winę Wykonawcy? Zwracamy się również 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 (np., warunki atmosferyczne, strajki itp.) lub
nieupoważnionego działania osób trzecich na które to zdarzenia Wykonawca nie ma wpływu?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.
Pytanie nr 12
Firma Play, którą reprezentuję, nie stosuje dłuższych terminów płatności niż 14 dni. Czy akceptują
Państwo umowę z terminem płatności 14 dniowym? (brak akceptacji uniemożliwi złożenie oferty).
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.
Pytanie nr 13
Aby móc spełnić Państwa wymóg i bezpłatnie dostarczać wykaz szczegółowy połączeń musi zostać
wyrażona zgoda na otrzymywania każdego miesiąca e-faktury za usługi. Czy akceptują Państwo
efaktury?
Odp.
Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1§ 3 ust. 1 z:
Należność płatna będzie raz w miesiącu zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą w terminie 60 dni od
dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego (po upływie miesiąca, w którym została należycie
wykonana usługa) na:
Należność płatna będzie raz w miesiącu zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą w terminie 30 dni od
dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego (po upływie miesiąca, w którym została należycie
wykonana usługa). Zamawiający dopuszcza również e-faktury.
Pytanie nr 14
Umowę przygotowuje, oraz dostarcza Wykonawca (PLAY). Nie ma możliwości podpisania umowy na
świadczenie usług telekomunikacyjnych na narzuconym przez Zamawiającego druku. Umowy na usługi
telekomunikacyjne są regulowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i nie ma możliwości ich
zmiany.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.
Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 29.10.2015 r. godz. 10:00 na 02.11.2015 r.
godz.10:00.
Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.
W załączeniu Formularz oferty po zmianach z dnia 28.10.2015r.
Z poważaniem
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