CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa, dnia 12.04.2022 roku

WT.2370.1.7.2022

DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

dotyczy: wyjaśnień

i
modyfikacji
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
nr WT.2370.1.7.2022, o szacunkowej wartości nie przekraczającej 130.000 złotych netto, pn.

,,świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń na potrzeby Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie’’
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 11.04.2022 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień
i dokonania zmian w zakresie niniejszego postępowania. Poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi
na niego odpowiedziami oraz dokonanymi modyfikacjami:
Lp.

Treść pytania

Udzielone odpowiedzi/Dokonane modyfikacje

1.

Czy Zamawiający dysponuje statystyką wykorzystania
pakietów internetowych na terenie UE? Jeśli tak to prosiłbym
o przesłanie statystyki np. z okresu ostatnich 12 miesięcy.
Jeśli zamawiający nie dysponuje taką statystyką to prosiłbym
o informację odnośnie częstotliwości wyjazdów dla tych
numerów (chodzi o ogólny szacunek np. kilka razy
w miesiącu, raz w miesiącu, kilka razy w roku, raz-dwa razy
w roku).

2.

Wykonawca prosiłby również o przekazanie statystyki poł.
w roamingu (Strefa UE/Europa poza UE). Jeśli Zamawiający
nie dysponuje taką statystyką to prosiłbym o informację
odnośnie częstotliwości wyjazdów dla tych numerów
do wskazanych obszarów (chodzi o ogólny szacunek np.
kilka razy w miesiącu, raz w miesiącu, kilka razy w roku,
raz-dwa razy w roku).

3.

Proszę również o doprecyzowanie czy w pozycjach
formularza ofertowego opisanych jako stawki za połączenia Zapytanie dotyczy połączeń/SMS-ów/MMSSMS/MMS-y w UE i Europie poza UE, zamawiający ma na ów/pakietu danych w ramach roamingu.
myśli stawki za poł. roamingowe (tj. takie które są wykonane
podczas przebywania użytkownika poza granicami Polski)
czy poł. międzynarodowe (wykonane przez użytkownika
przebywającego na terenie Polski do wskazanych krajów).

Zamawiająca nie dysponuje statystyką wymienioną
w zapytaniu. W przypadku drugiej części
pytania należy przyjąć wyjazdy zagraniczne
z
wykorzystaniem
służbowych
telefonów
komórkowych raz-dwa razy w roku.

Zamawiająca nie dysponuje statystyką wymienioną
w zapytaniu. W przypadku drugiej części
pytania należy przyjąć wyjazdy zagraniczne
z
wykorzystaniem
służbowych
telefonów
komórkowych raz-dwa razy w roku.
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4.

(do OPZ pkt. 2) Wnosimy o uzasadnienie symbolicznej
kwoty 1,23 zł brutto za sprzęt. Pozostały rzeczywisty koszt
aparatu w tej sytuacji powinien być przeniesiony na opłatę
abonamentową i może być większy od wskazanej wysokości.
Wnosimy o modyfikację.

Kwota 1,23 zł traktowana jest jako wymagana
ze strony Zamawiającej. W związku z powyższym
Wykonawca
rzeczywisty
koszt
aparatu
telefonicznego
może
przenieść
do
opłat
abonamentowych (które ze strony Zamawiającej
przedstawione zostały jako proponowane i ujęte
w tabeli abonamentowej w OPZ pkt. 2).

5.

(do OPZ pkt. 6) Wykonawca gwarantuje dostęp
do aplikacji internetowych, Infolinii, ale nie gwarantuje Zamawiająca nie zgadza się na modyfikację zapisu
stałych dedykowanych opiekunów. Dlatego prosimy ujętego w OPZ, pkt. 6.
o wykreślenie/modyfikację tego zapisu.

6.

(do OPZ pkt. 8): Z uwagi na fakt, że to nie Wykonawca
udziela gwarancji, a jedynie przekazuje dokumenty
gwarancyjne producenta, czy Zamawiający dopuszcza
gwarancję producenta terminali i to, aby proces przebiegał na
zasadach producenta i w terminach określonych w karcie
gwarancyjnej? Urządzenia są objęte gwarancją i serwisem
gwarancyjnym producenta. Niektóre modele telefonów,
jak Apple, posiadają 12 miesięczną gwarancję producenta.

7.

8.

(do OPZ pkt. 9): Wnosimy o doprecyzowanie zapisu,
ponieważ Wykonawca nie gwarantuje bezpłatnych połączeń
z infoliniami, w tym z infolinią Wykonawcy oraz
bezpłatnych SMS na numery stacjonarne.

(do OPZ pkt. 11): Wykonawca wnosi o potwierdzenie,
że w przypadku zakupu dodatkowych kart SIM, sprzętu,
zwiększy się każdorazowo należne wynagrodzenie
Wykonawcy.
Jednocześnie
Wykonawca
rozumie,
że Zamawiający dopuszcza wówczas zawarcie do Umowy
umów o świadczenie usług w ramach zwiększonego budżetu
na wzorze umowy Wykonawcy? A zamówienia będą
realizowane najpóźniej do 6 miesięcy przez zakończeniem
umowy.

Zamawiająca dopuszcza gwarancję producenta
oraz przebieg procesu gwarancyjnego określony na
zasadach producenta, jak i w terminach określonych
w karcie gwarancyjnej. Jednocześnie Zamawiająca
wymaga 24-miesięcznej gwarancji producenta.

Zamawiająca wymaga nielimitowane połączenia
telefoniczne oraz pakiet dostępu do sieci internet
zgodne z OPZ pkt. 9, z wyłączeniem połączeń
z infoliniami oraz bezpłatnych SMS-ów na numery
stacjonarne.
Zamawiająca
podtrzymuje
zapis
ujęty
w OPZ pkt. 11, jednocześnie potwierdzając,
że każdy dodatkowo zakupiony abonament będzie
zwiększał kwotę opłat abonamentowych (o nowy
abonament), bez wydłużania okresu ramowej
umowy abonamentowej. Z kolei każdy dodatkowo
zakupiony abonament w pakiecie z terminalem
będzie zwiększał kwotę opłat abonamentowych
z jednoczesnym, osobnym okresem obowiązywania
abonamentu, tj. na 24 miesiące.
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9.

10.

11.

(do Oferty pkt. 2): 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.

Zamawiająca
podtrzymuje
zapis
z
OPZ
(strona 5, w podtytule „Warunki płatności”),
tj. wystawianie przez Wykonawcę comiesięcznych
faktur, płatnych do 21 dni od dnia dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiającej.
Jednocześnie
Zamawiająca
dopuszcza
dostarczanie
faktur
w
wersji
elektronicznej. Ponadto Zamawiająca informuje,
że zapis z Oferty (pkt. 2) dotyczy 21-dniowego
terminu płatności od momentu dostarczenia
przedmiotu zamówienia i doręczenia prawidłowo
sporządzonego dokumentu rozliczeniowego.

Czas trwania umowy został określony przez
Zamawiającą w OPZ (strona 5, w podtytule
„Termin realizacji zamówienia”), wynoszący
24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Na jaki okres ma być zawarta umowa?

Wnioskujemy o możliwość przesłania oferty e- mailem

Zamawiająca dopuszcza złożenie oferty tylko
w wersji papierowej

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako
oferty niezgodnej warunkami zamówienia)

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do 14.04.2022r do godz. 14.00
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ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie
www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl
Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104
Wydział Informatyki, Łączności: +48 (34) 34 77 160;
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.cspsp.pl

Strona 3 z 3

