CIS-WAZ.271.3.2022

Warszawa, dnia 16.05.2022 r.

Zamawiający:
Centrum Informatyki Statystycznej
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Do zainteresowanych wykonawców
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji CIS-WAZ.271.3.2022 na Zakup
usług transmisji danych i połączeń głosowych w sieci GSM w celu realizacji badań statystycznych przez
ankieterów terenowych GUS.
Centrum Informatyki Statystycznej działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”, informuje , iż wpłynęły
pytania do treści Specyfikacji Warunku Zamówienia (dalej SWZ) i udziela następujących wyjaśnień:

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
Pytanie 1
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy dopuszcza zmianę § 4 ust. 1 projektu Umowy w taki sposób, aby
termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury a nie od jej otrzymania przez Zamawiającego,
przy założeniu, że Wykonawca zobowiąże się doręczyć Zamawiającemu fakturę nie później niż w terminie
7 dni o jej wystawienia a uchybienie temu terminowi spowoduje odpowiednie wydłużenie tego terminu o
każdy dzień uchybienia. W przypadku przychylenia się przez Zamawiającego do prośby Wykonawcy § 4
ust. 1 projektu Umowy mógłby otrzymać następujące brzmienie: „Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o
którym mowa w § 2 ust. 1, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 30
dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się doręczyć
Zamawiającemu fakturę nie później niż w terminie 7 dni o jej wystawienia a uchybienie temu terminowi
spowoduje odpowiednie wydłużenie tego terminu o każdy dzień uchybienia.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie 2
Zgodnie § 4 ust. 7 projektu Umowy za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa się
dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o
zmianę przedmiotowego postanowienia w taki sposób, aby za termin płatności wynagrodzenia dla
Wykonawcy uznać dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy np. poprzez nadanie § 4 ust. 7
projektu Umowy następującego brzmienia: „Za dzień zapłaty przez Zamawiającego uznaje się dzień
skutecznego uznania należności na rachunku bankowym Wykonawcy.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie § 7 umowy o postanowienie „Odpowiedzialność Wykonawcy z
tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy.
Odpowiedzialność Stron z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie 4
Mając na uwadze brzmienie z § 9 projektu Umowy, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby te postanowienia
miały charakter wzajemnie zobowiązujący?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 9 projektu Umowy następującego zastrzeżenia: „Strona
jest upoważniona do zachowania Informacji Poufnych drugiej Strony, jeżeli jest to uzasadnione
dochodzeniem od strony ujawniającej roszczeń wynikających z Umowy i tylko w okresie do ich
przedawnienia, przy czym w okresie tym związany będzie postanowieniami niniejszej Umowy.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie 6
Czy mając na uwadze, że przedmiotem umowy będą usługi telekomunikacyjne, czy Zamawiający dopuści
w wykonaniu Umowy zawarcie szczegółowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
spełniającej wymagania ustawy prawo telekomunikacyjne przy założeniu, że jej postanowienia nie będą
obowiązywać w zakresie sprzecznym z Umową.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w
odniesieniu poszczególnych kart SIM, dostarczonych dla potrzeb świadczenia usług telekomunikacyjnych
objętych umową.
Pytanie 7
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy kryterium oceny ofert: Limit dostępnych usług dla pojedynczej karty
SIM odnosi się do Zestawu nr 2 Kart SIM? Czy dla Zestawu nr 1 Zamawiający nie oczekuje świadczenia
usług transmisji danych? Ponadto, w celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że
transmisja danych dotyczy kraju?
Odpowiedź
Kryterium oceny ofert: Limit dostępnych usług - Transfer danych, dotyczy Zestawu kart SIM nr 2, gdzie tę
usługę przewidziano.
Zamawiający potwierdza, że transmisja danych dotyczy wyłącznie terenu kraju.
Pytanie 8
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wolumen kart SIM dla obu zestawów, oznacza że Zamawiający
gwarantuje utrzymanie ww. wolumenu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez cały okres
obowiązywania Umowy?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że na chwilę obecną taki jest jego zamiar.
Pytanie 9
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „Wykonawca zapewni
zamawiającemu możliwość zablokowania dowolnej liczby wskazanych karty SIM”? W szczególności
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakich okolicznościach Zamawiający będzie uprawniony do
wnioskowania o blokadę karty na SIM, na jaki okres, a także potwierdzenie, że blokada karty SIM nie
będzie wpływać na opłaty abonamentowe. Wykonawca wskazuje przy tym, iż okoliczność ta ma duże
znaczenie cenotwórcze, szczególnie w sytuacji gdy wpływać będzie na wysokość opłat abonamentowych,
stąd istotne jest jej sprecyzowanie w taki sposób, by możliwe było jej ujęcie w ramach kalkulacji
ofertowej.
Odpowiedź
W sytuacji utraty urządzenia z kartą SIM lub odnotowania nadużycia ze strony jej użytkownika,
Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy zablokowanie wskazanej karty SIM (wyłącznie usług), do czasu
wyjaśnienia sytuacji. Zdarzenia te nie będą miały wpływy na wnoszone przez Zamawiającego opłaty
abonamentowe.
Pytanie 10
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający dołączy do
umowy klauzulę informacyjna RODO obowiązującą u Wykonawcy?
Odpowiedź
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Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie 11
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że załączenie do dokumentacji postępowania umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych ma charakter ostrożnościowy i miałaby ona zastosowanie wyłącznie w
przypadku gdy realizacja umowy wiązałaby się z powierzeniem a następnie z przetwarzanie danych
osobowych?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 12
Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z
zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2018 r poz. 2191). Zamawiający korzysta z Platformy Elektronicznego Fakturowania: PEFexpert Platforma
Elektronicznego Fakturowania.
Pytanie 13
W związku z §6 ust. 4 projektu Umowy, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że tym samym gwarantowany
zakres zamówienia wyczerpuje się w dacie 31.12.2022 r.?
Odpowiedź
Zamawiający nie potwierdza. Postanowienie gwarancyjne nie występuje w umowie, a postanowienie § 6
ust. 4 projektu umowy dotyczy czego innego.
Pytanie 14
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści pkt 6 OPZ, poprzez potwierdzenie, że przeniesienie dotychczas
posiadanych przez Zamawiającego numerów telefonicznych nastąpi w trybie przewidzianym przepisami
Rozporządzenia 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).?
Odpowiedź
Przeniesienie numerów telefonicznych powinno nastąpić według zasad wynikających z przepisów prawa
regulujących tego rodzaju czynność.
Pytanie 15
Wykonawca wnosi o potwierdzenie zapisów w § 3 ust. 2 wzoru umowy, iż dostarczane karty SIM do dnia
17.06.22 będą nieaktywne a ich aktywacja nastąpi na wniosek Zamawiającego w dniu rozpoczęcia
świadczenia usług zgodnie z zapisami w umowie.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że dostarczone karty nie będą aktywne, informując równocześnie, że termin
dostarczenia kart uległ zmianie na dzień 22.06.2022.
Pytanie 16
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przed naliczeniem kar umownych Zamawiający przeprowadzi
postępowanie reklamacyjne w celu ustalenia, czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
nastąpiło na skutek zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy, co będzie uzasadniało ich
naliczenie.
Odpowiedź
Przed naliczeniem kar umownych Zamawiający zweryfikuje wszystkie umowne oraz ustawowe przesłanki
ich naliczenia.
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Pytanie 17
Wykonawca wnosi o modyfikację § 7 ust.5 wzoru umowy, w taki sposób, że Zamawiającemu będzie
przysługiwać prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej poniesionej szkody z wyłączeniem
utraconych korzyści, co ograniczy w sposób uzasadniony ryzyka biznesowe Wykonawcy, jak również
pozwoli obniżyć cenę ofertową?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje projektowane postanowienia umowy. Art. 361 § 2 K.c. przewiduje zasadę pełnego
odszkodowania, a Zamawiający podlega reżimowi odpowiedzialności za finanse publiczne i nie może in
abstracto zwalniać wykonawców z odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania.
Pytanie 18
W związku z treścią § 12 ust. 2 lit.5) wzoru umowy, Wykonawca wnosi o wskazanie gwarantowanego
zakresu zamówienia (wolumenu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych realizowanych w
oparciu o karty SIM).
Odpowiedź
Zakres zamówienia wynika z danych ilościowych opisanych w jego przedmiocie.
Pytanie 19
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
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych roku, stanowi załącznik umowy.
Pytanie 20
W związku z zastrzeżeniem, że użytkownik Zamawiającego będzie dysponował dwoma kartami SIM,
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dla usług telekomunikacyjnych świadczonych w oparciu o każdą z
nich zawarta będzie umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w
odniesieniu poszczególnych kart SIM, dostarczonych dla potrzeb świadczenia usług telekomunikacyjnych
objętych umową.
Pytanie 21
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że usługi nie objęte ofertę/opłatą abonamentową będą rozliczane
zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych oraz regulaminami
właściwymi dla zamawianych usług telekomunikacyjnych.
Odpowiedź
Usługi nieobjęte przedmiotem zamówienia powinny być wyłączone, dlatego Zamawiający będzie ponosił
wyłącznie koszt opłat abonamentowych, w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy.
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Pytanie 22
Biorąc pod uwagę odpowiedź na pytanie z dnia 12 maja 2022 roku, a konkretnie ostatnie sentencję:
Dopuszczając taką możliwość Zamawiający informuje, że w formularzu cenowym należy podać cenę dla
977 abonamentów, z których każdy będzie dotyczył dwóch kart SIM (analogicznie jak w przypadku kart
korzystających z tego samego konta i limitu danych).
Oraz modyfikację formularza cenowego, który dopuszcza możliwość wprowadzenia ilości abonamentów w
linii 2. Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, w celu rozwiania wszelki wątpliwości, że
Zamawiający dopuszcza naliczenie opłaty abonamentowej z tytułu każdego numeru, który będzie
obsługiwał transmisję danych. Bez względu na to, czy numery będę współdzieliły pakiet danych, łącznie
przynajmniej 6 GB między wybranymi parami, czy też Wykonawca zabezpieczy dla każdego numeru
przynajmniej pakiet 6 GB, który odpowiada minimalnej ilości danych przewidziany dla pary numerów.
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje korekty treści „sentencji” przywołanej przez Wykonawcę (tj. treści odpowiedzi na
pytanie nr 1 z dnia 12.05.2022).
Zamawiający dopuszcza naliczenie opłaty abonamentowej w dwóch wariantach do wyboru przez
Wykonawcę:
- dla każdego numeru indywidualnie, jeśli Wykonawca dostarczy 1954 kart SIM nie połączonych w pary
(1954 abonamenty)
lub
- dla każdej pary kart SIM współdzielącej pakiet danych (977 abonamentów).
Pytanie 23
Jakie pakiet danych na numer, musi zapewnić Wykonawca jeśli chce osiągnąć maksymalną ilość punktów
z tytułu transmisji danych, jeżeli nie zagwarantuje funkcji współdzielenia miedzy parami?
Odpowiedź
Każda z 1954 kart powinna wówczas oferować indywidulany pakiet danych 6 GB.
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