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Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii 

stacjonarnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

 
 
 
 

 
W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na świadczenie usług telekomunikacyjnych  

w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, poniżej 

przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: Czy Państwo posiadacie numery w wiązce PBX? 

Odpowiedź: Tak posiadamy numery w wiązce PBX. 

 

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w technologii VOIP? 

Odpowiedź: Nie dopuszcza. 

 

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu 

o hurtowy dostęp do sieci Orange (WLR)? 

Odpowiedź: Tak dopuszcza. 

 

Pytanie 4: Prosimy o informację, czy wszystkie analogowe linie telefoniczne i wszystkie 

cyfrowe linie telefoniczne ISDN 2B+D będące przedmiotem zamówienia są realizowane drogą 

kablową. Chodzi nam o to, żeby uzyskać informację, czy jakaś Państwa linia telefoniczna nie 

jest obecnie realizowana przez tzw. Radiodostęp? 

Odpowiedź: Wszystkie linie będące przedmiotem zamówienia są realizowane drogą kablową. 

 

Pytanie 5: Zamawiający w SOPZ pkt 3 ppkt 4) lit. h) oraz wzorze umowy wymaga, aby 

podłączenie usługi nie powodowało przerwy w pracy dłuższej niż 4 h. Wykonawca informuje, iż 
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jest to zapis sprzeczny z § 10 ust. 8 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

16 grudnia 2010 r w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach 

telefonicznych, które to dopuszcza 24 godzinną przerwę liczoną od dnia rozpoczęcia 

świadczenia usługi zawartego w umowie oraz z art. 71b ust. 1 Prawa Telekomunikacyjnego, 

który mówi, że „Przeniesienie numeru, o którym mowa w art. 71, następuje nie później niż  

w terminie 1 dnia roboczego od dnia wskazanego w umowie o świadczenie publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru jako dnia 

rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę usług Czy w związku z powyższym 

Zamawiający zmieni powyższy zapis dopuszczając 24 godzinną przerwę w uruchomieniu usługi? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dłuższej przerwy w pracy niż 4 h, zwraca uwagę na 

brak sprzeczności z ww. przepisami. 

 

Pytanie 6: Zamawiający w Formularzu Ofertowym wymaga wyceny połączeń 

międzynarodowych do krajów UE. Wykonawca informuje, iż połączenia międzynarodowe dzielą 

się na te wykonywane na numery stacjonarne oraz na numery komórkowe, a ich rozpiętość 

cenowa jest bardzo duża. Czy Zamawiający potwierdza, że połączenia międzynarodowe 

wycenione przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą dotyczyć połączeń 

międzynarodowych stacjonarnych do krajów Unii Europejskiej? 

Odpowiedź: Połączenia międzynarodowe do krajów EU dotyczą połączeń stacjonarnych. 

 

Pytanie 7: Zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, że 

postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią 

orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP 164/94),  

w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa 

się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia 

rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). Czy w związku z powyższym Zamawiający 

wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu i uzna dniem zapłaty dzień uznania rachunku 

bankowego Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę uregulowania, iż za „dzień płatności 

uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”, jest to zgodne z prawem – 

art. 454 § 1 in principio kodeksu cywilnego. 

 



 

 

Pytanie 8: Zamawiający w par. 6 ust. 3 wzoru Umowy wymaga zgody na potrącanie kar 

umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne 

winny być dochodzone po uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym. Natomiast 

nieprawidłowości dotyczące płatności zawsze są regulowane fakturami korygującymi lub też 

notami księgowymi po rozpatrzeniu złożonej reklamacji. Zamawiający nie ma podstawy 

prawnej do samodzielnego potrącania należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

W wyniku zawartej przez Strony umowy powstaje stosunek zobowiązaniowy, na podstawie 

którego wierzyciel ( operator) ma prawo oczekiwać, że dłużnik spełni obciążające go 

świadczenie, to znaczy, że zachowa się zgodnie z treścią zobowiązania ( umowy), zaspokajając 

jednocześnie określony w jego treści interes wierzyciela. Zatem czy Zamawiający wyraża zgodę 

na zmianę umowy poprzez dodanie zapisu o tym, że kary umowne będą naliczane po 

zakończeniu procedury reklamacyjnej, poprzez wystawianie not księgowych lub faktur 

korygujących, przy czym postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą 

prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji  

i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych z dnia 24 lutego 2014 r.  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 284)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ww. uregulowania i wskazuje, że 

naliczenie kary umownej zleży od odstąpienia Zamawiającego od umowy z przycznyn leżących 

po stronie Wykonawcy a nie od wyników postępowania reklamacyjnego, równocześnie 

Zamawiającyh wskazuje, że potrącenie na mocy jednostronnej czynności prawnej dopuszcza 

art. 498 § 1 media parte kodeksu cywilnego. 

 

Pytanie 9: Zamawiający w par. 2 ust. 1 wzoru umowy powołuje się na niewłaściwy akt prawny 

tj. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 16.12.2010 r. w sprawie 

warunków korzystania z uprawnien w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249,  

poz. 1670). Wykonawca informuje, że właściwy akt prawny brzmi: Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień  

w publicznych sieciach telefonicznych. Prosimy o zmianę zapisu zawartego we wzorze umowy. 

Odpowiedź: Informujemy, że zostanie zmieniony akt prawny we wzorze umowy. 

 

Pytanie 10: Zamawiający w par. 7 ust. 3 wzoru umowy w ostatnim zdaniu zastrzega, że  

„W przypadku nie przedłożenia polisy umowę niniejszą uważa się za nieważną”. Wykonawca 

zwraca uwagę, że brak polisy zupełnie nie ma związku z nieważnością umowy, tym bardziej, że 

ma ona być przedstawiona jeszcze przed podpisaniem umowy. Niepodpisana umowa nie ma 



 

 

mocy prawnej. Dodatkowo fakt, że Wykonawca nie przedstawi polisy, nie oznacza, że nie może 

świadczyć usług. Skoro Zamawiający wymaga posiadania polisy, to wymóg ten powinien być 

zawarty w wymogach udziału w postępowaniu tj. powinien być jednym z załączników do 

oferty. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie ostatniego zdania z wyżej cytowanego 

paragrafu. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wykreślenia zdania ostatniego z § 7 ust. 3 projektu umowy, 

wyjaśnia równocześnie, że w razie upływu terminu ważności polisy przedłożonej 

Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu nową 

polisę najpóźniej pierwszego dnia okresu ochrony ubezpieczeniowej objętego nową polisą. 

 

Pytanie 11: Zamawiający w par. 8 ust. 2 wzoru umowy zastrzega, że może rozwiązać umowę  

z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku szkody powstałej u Zamawiającego  

w trakcie wykonywania umowy przez Wykonawcę oraz w przypadku powtarzających się 

uchybień w wykonywaniu umowy rozumianych jako brak reakcji ze strony Wykonawcy na 

zgłaszane usterki, powtarzające się awarie i nieprawidłowości w pracy łączy, brak reakcji 

Wykonawcy na zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje. Wykonawca informuje, że 

przesłanki rozwiązania umowy są nieprecyzyjne np. szkoda czy powtarzające się uchybienia. 

Brak doprecyzowania tych przesłanek może rodzić problemy interpretacyjne. Prosimy  

o wskazanie mierników, które mogą ewentualnie rodzić konsekwencje w postaci rozwiązania 

umowy np. ilości awarii. Dodatkowo Wykonawca wnosi o dopuszczenie wprowadzenia  

w zapisach umowy terminu, w jakim Wykonawca będzie mógł się ustosunkować do zarzutów  

i odpowiedzieć na nie dokonaniem niezbędnych czynności czy też potwierdzeniem 

niewłaściwego czy też nieterminowego ich wykonania. Prosimy o dopisanie w § 8 ust. 2 zdania: 

„Rozwiązanie umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu (nie 

krótszego niż 7 dni) wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do 

wykonania lub należytego wykonania Umowy”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie umowy powyższą propozycją, 

nadto wskazuje, że uprawnienie do odstąpienia od umowy zostało zastrzeżone na wypadek 

niewykonania zobowiązania w termnie ściśle określonym. 

 

Pytanie 12: Zamawiający w par. 9 ust. 2 wzoru umowy oraz w SOPZ pkt 3 ppkt 4) lit. g) 

zastrzega, że ma prawo do zmniejszenia ilości linii i numerów. Wykonawca zwraca uwagę, że 

zapisy umowy są niezgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującego stosunki 

cywilnoprawne między osobami fizycznymi i prawnymi, m.in. kwestie dotyczące zobowiązań 

stron. Art. 353 § 1 KC, mówi, że „Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od 



 

 

dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”. Skoro w wyniku podpisania 

umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych powstał stosunek zobowiązaniowy, to 

wierzyciel (Wykonawca) ma prawo oczekiwać, że dłużnik spełni obciążające go świadczenie, to 

znaczy, że zachowa się zgodnie z treścią zobowiązania (umowy), zaspokajając jednocześnie 

określony w jego treści interes wierzyciela (Wykonawcy). Jeżeli to nastąpi, zobowiązanie 

zostaje wykonane i jako takie wygasa. Reasumując, Zamawiający umieszczając zapis  

o wcześniejszej rezygnacji z linii czy numerów stosuje zapis niezgodny z przepisami prawa. 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający faktycznie przewiduje, iż w trakcie 

trwania umowy może zajść konieczność rezygnacji z linii czy numerów? Jeżeli nie, to wnosimy 

o jego wykreślenie. Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o podanie ilościowej lub procentowej 

wartości przewidywanych likwidacji, co jest niezbędne do właściwego oszacowania wartości 

oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje obecnie zmniejszenia ilości linii i numerów, ale taka 

możliwość może się pojawić w przyszłości, w szczególności z uwagi na zmiany organizacyjne 

dotyczące Zamawiającego – stąd Zamawiajcy wymaga elastyczności Wykonawcy w tym 

zakresie. 

 

Pytanie 13: 4)m) sekundowy system naliczania od pierwszej sekundy po nawiązaniu połączenia, 

bez opłat za inicjację połączeń oraz rozłączeniem połączenia w momencie rozłączenia się 

którejkolwiek ze stron - dotyczący połączeń lokalnych i strefowych, połączeń 

międzystrefowych, połączeń do sieci komórkowych oraz połączeń międzynarodowych,  Wnosimy 

o doprecyzowanie iż naliczanie sekundowe dotyczy połączeń krajowych z wyłączeniem 

połączeń na numery specjalne, skrócone, infolinie, serwisy informacyjne, Premium Rate. 

Odpowiedź: Dotyczy naliczania sekundowego połączeń krajowych z wyłączeniem połaczeń na 

numery specjalne, skrócone, infolinie, serwisy informacyjne, Premium Rate. 

 

Pytanie 14: 4)n) Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego uruchomianie przez 

wykonawcę na żądanie zamawiającego blokady lub zdjęcie blokady do wybranych numerów 

telefonów, a w szczególności do wskazanych operatorów sieci komórkowych oraz 

wysokopłatnych usług teleaudio.Wykonawca informuje, że żaden Operator nie ma możliwości 

blokowania połączeń do konkretnych sieci komórkowych. Ponadto Wykonawca nie świadczy 

usługi blokowania pojedynczych numerów. Blokowane są grupy połączeń w tym do numeracji  

o podwyższonych opłatach. Czy Zamawiający zgadza się na takie warunki? 

Odpowiedź: Blokowanie dotyczy grup połączeń w tym do numeracji o podwyższonych opłatach. 

 



 

 

Pytanie 15: 4)o) przyjmowanie zleceń Zamawiającego dotyczących zablokowania lub 

odblokowania określonych przez Zamawiającego połączeń lub usług dla numerów 

telefonicznych stanowiących przedmiot zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od 

czasu otrzymania zlecenia. Niektóre usługi uruchamiane są od nowego okresu rozliczeniowego. 

Czy Zamawiający przyjmuje to do wiadomości? 

Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niektóre usługi uruchamiane będą od 

nowego okresu rozliczeniowego. 

 

Pytanie 16: Umowa § 2.3.6) bezpłatne połączenia między numerami Zamawiającego. Prosimy  

o doprecyzowanie, że chodzi o numery objęte tym zapytaniem. 

 

Odpowiedź: Tak, chodzi o numery objęte zapytaniem i ewentualne numery uruchomione  

w trakcie trwania umowy. 

 

Pytanie 17: Umowa § 3 

Ogólna wartość umowy (suma wartości abonamentów oraz wartości połączeń telefonicznych 

wynikająca z oferty wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do umowy) netto wynosi ………………… 

zł (słownie: ……………………………….) + podatek VAT co stanowi wartość brutto ………………. zł 

(słownie:……………………………………………..). 

Czy zamawiający będzie kontrolował poziom wykorzystania kwoty brutto umowy? 

Czy nie później niż na miesiąc przed upływem tego terminu zamawiający powiadomi 

Wykonawcę w formie pisemnej o rozwiązaniu niniejszej umowy i o rozwiązaniu każdej z umów 

o świadczenie usług telekomunikacyjnych? 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie kontrolował wykorzystanie kwoty brutto umowy i nie 

później na miesiąc przed upływem tego terminu powiadomi Wykonawcę. 

 

Pytanie 18: Umowy § 6 

Wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury 

reklamacyjnej. Postepowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone 

na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  

z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U.  poz. 284). 

Informujemy iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza 

pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy  



 

 

o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji powinno 

być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Odpowiedź: Odmawiamy zmiany umowy w ww. zakresie. 

 

Pytanie 19: Czy zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie comiesięcznych bilingów  

z dokładnością do numerów głównych, bez rozbicia na poszczególne DDI? 

 

Odpowiedź: Wyraża zgodę. 

 

Pytania 20: Wzór umowy § 6 ust. 1 i ust. 2 przewiduje kary umowne za odstąpienie od umowy. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tych ustępów? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 21: Wzór umowy § 6 mówi o karach umownych ale nie określa łącznej górnej ich 

granicy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 kolejnego ustępu w brzmieniu: 

„Łączna wysokość wszystkich kar umownych do zapłaty których może być zobowiązany 

wykonawca nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto”? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 umowy. 

 

Pytanie 22: Wzór umowy § 8 ust. 2 przewiduje możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy. 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 8 kolejnego ust. w brzmieniu: „W przypadku 

rozwiązania umowy przed terminem na jaki została zawarta zamawiający zwróci udzielone mu 

przez wykonawcę ulgi i rabaty za okres fatycznego wykonywania umowy.”? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 23: Pkt 4 p) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Czy zamawiający zgodzi się na otrzymywanie bilingu w wersji elektronicznej na adres mailowy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 24: Umowa § 3 ust. 5. 



 

 

Informujemy, że nie ma takiej funkcjonalności, która przesuwałaby termin płatności 

automatycznie o czas opóźnienia w dostarczeniu faktury. Termin doręczenia faktury nie jest 

znany. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na „od daty wystawienia faktury”? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 

 

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników zapytania. 

 

Robert Frąckowiak 

Koordynator 
Zespołu Informatyków 


