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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT
O ZNAKU DAI-350-01/18

Dotyczy postępowania konkursowego na
„Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych”
Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści ogłoszenia
dotyczącego konkursu ofert j.w.
Pytanie nr 1:
„proszę o zmianę zapisu lub dodania zapisu że powyższa kwota 1500,00 zł abonamentu w
miesięcznym okresie rozliczeniowym dotyczy tylko połączeń w Polsce, dodatkowe polaczenia
w strefach roamingowych np. strefa 2 i strefa 3 nie mogą być ujęte jako dodatkowe opłaty.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby abonament miesięczny był nie większy niż 1500 zł i obejmował wszystkie
usługi wymienione w zał. 3 punkt 2.2 na terenie Polski i Unii Europejskiej.
Pytanie nr 2:
„czy zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie pakietu transmisji z 20 GB na 40 GB bez zapisu
o możliwości zmniejszenia prędkości po wykorzystaniu pakietu transmisji danych.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 3:
„wybrane aparaty w cennikach operatorów są w cenach które ograniczają rentowność oferty
w przypadku minimalnego abonamentu jaki jest 1500 zł
Czy zamawiający zaakceptuje zmianę telefonów na inne modele oraz zaakceptuje zmianę
minimalnego rachunku miesięcznego.
Propozycja: Samsung Galaxy S7 -4 sztuki
Samsung Galaxy J5 Dual SIM - 36 sztuk
Abonament minimalny 1750 zł netto”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 4:
„aby otrzymać zastępczy aparat telefoniczny na czas naprawy uszkodzonego aparatu konieczna
jest wizyta w autoryzowanym Salonie operatora i przekazanie do naprawy uszkodzonego
aparatu co skutkuje otrzymaniem zastępczego aparatu, czy zamawiający wyraża na takie
rozwiązanie zgodę.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 5:
„W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym zwracamy się z zapytaniem o możliwość modyfikacji
treści zapytania.
Zapytanie zawiera dodatkowo możliwość nielimitowanych połączeń, sms, mms, transmisji danych
w krajach UE dla wszystkich 40 kart sim. Zapis ten podnosi bardzo koszt oferty, co przekłada się na
fakt iż przygotowana oferta nie będzie dla Państwa optymalna.
W związku z powyższym proponujemy aby dokonać modyfikacji w zakresie np. jak poniżej:
Grupa A – VIP – 4 karty sim, Samsung S8+
GrupaB – Standard – 36 kart sim. – Samsung Galaxy J7 Dual Sim 2017
Grupa A
- nielimitowane połączenia, sms, mms na terenie kraju
- 20 GB Internet w telefonie
- nielimitowane połączenia w UE
- 1 GB Internet w telefonie w UE
Grupa B
Nielimitowane połączenia, sms, mms na terenie kraju
- 4 GB internetu w telefonie. ”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie nr 6:
„Zwracamy się z zapytaniem o możliwość modyfikacji treści zapytania.
Proponujemy dodać zapis o możliwości zakupu dodatkowych kart sim (bez telefonów), na warunkach
aktualnej umowy w trakcie jej trwania, zachowując jeden termin zakończenia umowy, tzw. zamówienie
uzupełniające.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
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