
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
tel.: +48 22 490 29 02
e-mail: info@tdt.gov.pl

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 

Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 490 29 02,  info@tdt.gov.pl, www.tdt.gov.pl, 
NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686

Warszawa, dn. 16.09.2021 r. 

Nr referencyjny postępowania 
   ZP 22/2021

Znak sprawy: P.290.18.2021.PZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Usługi telefonii komórkowej i Internetu 
bezprzewodowego Numer referencyjny postępowania: ZP 22/2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Zamawiający 
przytacza treść pytań oraz na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela poniższych wyjaśnień a także 
dokonuje zmian treści SWZ.

Pytanie:

Zgodnie z par 9 ust. 2 umowy zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w 
przypadku  gdy zwłoka w dostawie urządzeń, wymianie uszkodzonego urządzenia oraz dostawie urządzeń i kart SIM 
w ramach prawa opcji przekroczy 10 dni kalendarzowych, oraz  w  przypadku zwłoka w usunięciu awarii sieci 
przekroczy 5 dni kalendarzowych. Z kolei, zgodnie z par 11 ust. 1 pkt 2 zamawiający zastrzega możliwość 
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku  gdy zwłoka w dostawie urządzeń lub kart SIM 
przekroczy 7 dni. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ww. rozbieżności i wskazanie  w jakich przypadkach zamawiający 
może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym? 

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w treści załącznika nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia Umowy (PPU) w 
następujący sposób:

 treść  § 11 WYPOWIEDZENIE UMOWY ust. 1 pkt 2)

„ jeżeli zwłoka w dostawie Urządzeń lub kart SIM do Zamawiającego przekroczy 7 dni’”

otrzymuje następujące brzmienie: 

jeżeli zwłoka w dostawie Urządzeń lub kart SIM do Zamawiającego przekroczy 10 dni kalendarzowych.

 treść  § 9KARY UMOWNE ust 2

„W przypadku gdy zwłoka, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - pkt 3, przekroczy 10 dni kalendarzowych, a w przypadku ust. 
1 pkt )- pkt 6, przekroczy 5 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie 
natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 
% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.”

otrzymuje następujące brzmienie: 

W przypadku gdy zwłoka, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - pkt 3, przekroczy 10 dni kalendarzowych, a w przypadku ust. 
1  pkt 6, przekroczy 5 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, 
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a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % kwoty brutto, o 
której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie treści załącznika nr 1 do SWZ ZP 22/2021 Opis 
przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

  treść Tabeli  6.1.1. Wymagania minimalne dla aparatów telefonicznych - otrzymuje następujące brzmienie:

TYP A TYP B TYP C TYP D

L.p. Procesor
8 rdzeniowy 

(2x2.2 GHz + 6x2.0 GHz)

8 rdzeniowy

(1x2.4 GHz + 3x2.2 GHz + 

4x1.9 GHz)

8 rdzeniowy

(1x2.9 GHz + 3x2.80 GHz + 

4x2.2 GHz)

6 rdzeniowy

(2x3.1 GHz + 4x1.8 GHz)

1 Pamięć RAM 4 GB 6 GB 12 GB 4 GB

2
Pamięć 

wbudowana
64 GB 128 GB 256 GB 128 GB

3 Typ ekranu TFT
AMOLED (częstotliwość 

odświeżania 120Hz)

AMOLED (częstotliwość 

odświeżania 120Hz)
OLED

4
Maksymalna 

Przekątna ekranu
6,6" 6,5" 6,8" 6,1"

5
Rozdzielczość 

ekranu
2400 x 1080 2400 x 1080 3200 x 1440 2532 x 1170

6 Łączność
5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, 

NFC

5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, 

NFC

5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, 

NFC

5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, 

NFC

7
System nawigacji 

satelitarnej

GPS, A-GPS, GLONASS, 

Beidou, Galileo

GPS, A-GPS, GLONASS, 

Beidou, Galileo

GPS, A-GPS, GLONASS, 

Beidou, Galileo

GPS, A-GPS, GLONASS, 

Beidou, Galileo

USB Typu-C - 1 szt. USB Typu-C - 1 szt. USB Typu-C - 1 szt. Lightning - 1 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 

szt.

Czytnik kart pamięci - 1 

szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Gniazdo kart nanoSIM - 2 

szt.

Gniazdo kart nanoSIM - 2 

szt.

Gniazdo kart nanoSIM - 2 

szt.

Gniazdo kart nanoSIM - 1 

szt. 

8 Złącza

Wyjście słuchawkowe Wyjście słuchawkowe Wyjście słuchawkowe

9 Bateria Litowo-jonowa 5000 mAh Litowo-jonowa 4500 mAh Litowo-jonowa 5000 mAh
Litowo-polimerowa 2815 

mAh

10 System operacyjny Android 11 Android 11 Android 11 IOS 14

11 Lampa błyskowa Wbudowana Wbudowana Wbudowana Wbudowana

12 Dual SIM Dual SIM Dual SIM Dual SIM
Dual SIM (nano-SIM i 

eSIM)

13
Maksymalna

Grubość
9 mm 8,4 mm 8,9 mm 7,4 mm

15
Maksymalna 

Szerokość
76,4 mm 75,1 mm 75,6 mm 71,5 mm

16
Maksymalna 

Wysokość
167,2 mm 159,9 mm 165,1 mm 146,7 mm

17 Waga 203 g 189 g 227 g 162 g

18 Kolor Czarny Czarny Czarny Czarny
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Pytanie:

1. Wykonawca wnosi aby na zasadzie wzajemności, postanowienia wskazane w § 15 (ochrona tajemnicy  i zasad 
poufności) projektu umowy miały charakter dwustronnie – zobowiązujący.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że treść § 15 PPU pozostawia bez zmian.

Pytanie:

2. Wykonawca wnosi aby do umowy dodać postanowieni o tzw. udostępnieniu danych osobowych 
personelu/przedstawicieli Stron. Oczywistym jest bowiem, że do takiego udostępnienia dojdzie, a w wyniku tego 
Strony staną się niezależnymi administratorami w/w danych osobowych. Poniżej propozycja zapisów, które mogą 
zostać zmienione poprzez dostosowanie ich do faktycznych relacji pomiędzy Stronami:

Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników Stron.

1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i 
współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu 
przy wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - umożliwienia dostępu fizycznego do 
nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów teleinformatycznych drugiej Strony.

2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób 
reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu między 
Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.

3) Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1)  oraz 2) powyżej, Strony 
stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator 
udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej 
danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.

4) Strony wzajemnie przekażą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę 
Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem 
ich danych osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą przechowywały dokumentację 
przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez czas trwania Umowy, a także 5 lat dłużej.

5) Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailowej, druga 
Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści Informacji o danych osobowych dotyczącej 
pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej na stronie www.______________________(wersja 
Wykonawcy), www.__________ (wersja Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w treści §3 ust  5 i  6  PPU zawar ł  następujące zapisy:  

-  ust  5:  „Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron, oraz 
osób uczestniczących w wykonaniu Umowy (do kontaktu) oraz użytkowników telefonów ze strony Zamawiającego, w 
oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których przetwarzanie jest konieczne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej Umowy, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119, s.1).” 

- ust 6: „Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust. 5 informacje określone w art. 14 RODO, 
w związku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniają się wzajemnie z obowiązków informacyjnych 
względem tych osób. „

Pytanie:

3. Dotyczy § 2 ust. 1 oraz § 5 ust.1-2 umowy - Wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający jest podmiotem 
odpowiedzialnym za kontrolowanie czy kwota brutto tego zadania jest wyczerpana i powiadomi Wykonawcę o ryzyku 
wykorzystania ww. kwoty z wyprzedzeniem obejmującym co najmniej 1 okres rozliczeniowy.

Odpowiedź:
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Zamawiający wyjaśnia , że będzie na bieżąco monitorował  wykonywanie Umowy  w tym w kwestie wynagrodzenia 
wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

Pytanie:

4. Dotyczy § 3 ust. 2 umowy - Zamawiający oczekuje wyznaczenia dedykowanego opiekuna technicznego i 
handlowego. Wykonawca gwarantuje dostęp do aplikacji internetowych, Infolinii, ale nie gwarantuje stałych 
dedykowanych opiekunów. Dlatego prosimy o wykreślenie/modyfikację tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że treść § 3 ust. 2 PPU pozostawia bez zmian.

Pytanie:

4. Dotyczy § 5 ust. 7 umowy - Wnosimy o doprecyzowanie/usunięcie zapisu o konieczności podpisania odrębnego 
protokołu uruchomienia usług, pomimo zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z 
dostawą sprzętu. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług telekomunikacyjnych w oparciu opisaną umowę i na 
tej podstawie będzie wystawiał faktury bez konieczności każdorazowego podpisywania wskazanego przez 
Zamawiającego protokołu. 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że treść § 5 ust. 7 a także  § 4 ust. 9  PPU pozostawia bez zmian.

Pytanie: 

5. Dotyczy § 5 ust. 15 umowy - 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 środków na rachunku bankowym Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że treść § 5 ust. 15 PPU „Za termin płatności przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych 
na rachunek bankowy Wykonawcy” pozostawia bez zmian.

Pytanie:

6. Dotyczy § 6 umowy - 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?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w treści PPU przewidziane są zapisy dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy należnego w 
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w § 6 PPU. Wynagrodzenie wynikające z 
prawa opcji rozliczane będzie zgodnie z treścią  § 6 ust 4 Umowy „Wykonawca zobowiązany będzie, w ramach 
zamówienia opcjonalnego, do świadczenia Usług, a także dostawy aparatów telefonicznych oraz kart SIM po cenie 
wskazanej w Formularzu ofertowym”

Pytanie:

7. Dotyczy § 7 ust. 1 umowy - 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.
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Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że treść § 7 ust. 1 PPU pozostawia bez zmian.

Pytanie:

8. Dotyczy § 7 ust. 2 pkt 2) umowy - Wykonawca gwarantuje stały dostęp do aplikacji internetowych, ale nie 
gwarantuje całodobowej, bezpłatnej Infolinii. Wnosimy o modyfikację zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że treść § 7 ust. 2 PPU pozostawia bez zmian.

Pytanie:

9. Dotyczy § 7 ust. 2 pkt 3) – 5) umowy - Należy odróżnić zgłaszanie awarii sieci Wykonawcy (brak dostępu do 
Internetu) od uszkodzenia urządzenia (sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu i znajdującego się u 
Użytkownika końcowego). Infolinia Wykonawcy pomoże ustalić czy chodzi u uszkodzenie sprzętu czy o awarię 
sieci. W przypadku awarii sieci wykonawcy czas usunięcia awarii to 48 godzin w dni robocze. W przypadku awarii 
sprzętu do Użytkownika wysyłany jest w ciągu 48 godzin w dni robocze Kurier, który odbierze od niego zepsuty 
sprzęt. Dalej naprawa przebiega wg procedur autoryzowanego serwisu producenta.

Ponieważ 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.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że treść § 7 ust. 2  pkt 3)-5) PPU pozostawia bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, 
że treść § 7 ust. 2  PPU dotyczy Serwisu i warunków gwarancji jakości świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pytanie:

10. Dotyczy § 9 umowy - Zwracamy się z prośbą o modyfikację niniejszego zapisu. Zgodnie z przepisami prawa 
telekomunikacyjnego, użytkownicy usług telekomunikacyjnych nabierają uprawnień do wypłaty rekompensaty 
oraz zwrotu poniesionych kosztów po upływie 24 godzin od chwili zaistnienie przerwy w świadczonych usługach. 
Dlatego też prosimy o wydłużenie czasu do okresu 24 godz., który będzie racjonalnym terminem umożliwiającym 
Wykonawcy usunięcie powodów ewentualnej awarii sieci.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią § 7 ust 2 pkt 4 PPU „Wykonawca zapewni usunięcie awarii sieci 
telekomunikacyjnej, uniemożliwiającej korzystanie z jego usług, w terminie 24 godzin od momentu jej zgłoszenia do 
Biura Obsługi Klienta Wykonawcy z wyłączeniem awarii urządzeń będących własnością Zamawiającego.” 

Zgodnie z treścią § 9 ust 1 pkt 6) PPU „ w przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi będącej przedmiotem 
Umowy, ponad termin wskazany w § 7 ust. 2 pkt 4 Umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą 
godzinę zwłoki .  Zgodnie z powyższym Zamawiający pozostawia przywołane powyżej zapisy PPU bez zmian.

Pytanie:

11. Dotyczy § 9 umowy - Jednocześnie zwracamy się 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 lub nieupoważnionego działania osób trzecich na które to zdarzenia Wykonawca nie ma wpływu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią § 12 PPU 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli zostało 
to spowodowane okolicznościami siły wyższej, jeżeli nie mogła ich przewidzieć, ani im zapobiec. Okoliczności siły 
wyższej rozumiane są jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do 
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przewidzenia, takie jak katastrofy, nawałnice, huragany, trąby powietrzne, pożary, powodzie, wybuchy, ataki 
terrorystyczne, działania wojenne, epidemie, pandemie, akty władzy państwowej z wyłączeniem przerw w 
dostawie energii elektrycznej, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w 
Umowie lub utrudniają wykonanie tych zobowiązań na warunkach określonych Umową. 

2. W przypadku siły wyższej, Strona dotknięta nią informuje natychmiast o tym drugą Stronę oraz przeprowadzone 
są konsultacje w celu ustalenia dalszego wspólnego postępowania.

Pytanie:

12. Dotyczy § 9 ust. 6 umowy - Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza zapis 30% za 
wygórowany, dlatego Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu na 20%.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że treść zapisu § 9 ust. 6 PPU w żaden sposób nie stawia Wykonawcy w pozycji 
dyskryminacyjnej dlatego też treść przedmiotowego zapisu Zamawiający pozostawia bez zmian. 

Pytanie:

13. Dotyczy Pkt 10.3 ust. L - Wykonawca gwarantuje stały dostęp do aplikacji internetowych, gdzie Zamawiający może 
między innymi pobrać rachunki zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Natomiast zleceni wydruku i wysyłki 
duplikatu faktur przez Zamawiającego jest usługą płatną zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wnosimy o modyfikację 
zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiajacy wyjaśnia, że treść zapisu „drukowanie duplikatów faktur wraz z załącznikami na życzenie Zamawiającego” 
pozostawia bez zmian. 

Pytanie:

a. Dotyczy Pkt 10.3 ust. R - Zmiana numeru jest usługą płatną zgodnie z cennikiem Wykonawcy. W związku z powyższym 
prosimy o uzasadnienie dowolności w zakresie częstotliwości zmian numeru.  Wnosimy również o potwierdzenie, że 
w przypadku zmiany numery nie będą to numery z puli „numerów złotych”, „na życzenie” – dodatkowo płatnych.

Odpowiedź:

Zamawiajacy wyjaśnia, że treść zapisu „zmianę numeru telefonicznego na karcie SIM (dla nie więcej niż 2% aktywnych 
kart SIM w okresie trwania umowy)”pozostawia bez zmian. Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany nie będą 
to numery z puli „numerów złotych”, „na życzenie”.

Pytanie:

r. Dot. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu zamówienia - Co zamawiający rozumie przez zapis technologii 5G (LTE)? Dot. 
Tabeli 6.1.1 Świadczenia usług telefonii komórkowej oraz Internetu bezprzewodowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zmienił  zapis w tabeli 6.1.1 pozycja 6: „5G (LTE)” na „5G, LTE” . Ponadto Zamawiający 
informuje, iż terminal powinien spełniać wymogi w zakresie łączności GSM dla sieci LTE czwartej generacji jak i 5G 
piątej generacji.

Pytanie:

s. Dot. Tabela 6.1.1. - Informujemy, iż żaden z terminali z Oprogramowaniem IOS 14 (TYP-D) nie posiada baterii 
4100 mAh. Wnosimy o doprecyzowanie czy Wykonawcy przy doborze aparatów mają sugerować się 
parametrami telefonu  najbardziej zbliżonymi do specyfikacji jako wymaganego i jako minimalnego?

Odpowiedź:
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Zamawiający wyjaśnia, że  zmienił  zapis w tabeli 6.1.1 pozycja 9 (TYP-D): „4100 mAh” na „2815 mAh”. Zamawiający 
informuje, iż zgodnie z tytułem tabeli 6.1.1 określił wymagania minimalne dla aparatów telefonicznych.

Pytanie:

t. Dot. Tabela 6.1.1. - W celu uniknięcia wątpliwości co do oczekiwanego przez zamawiającego modelu telefonu, 
Wykonawca prosi o potwierdzenie że przez Zamawiającego  parametr 5G (LTE) o którym mowa w Tabeli 6.1.1. 
jako minimalnego wymaga w aparacie telefonicznym Typu-A oraz czy zamawiający dopuszcza składanie ofert z 
lepszym typem ekranu od TFT np. IPS 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zmienił  zapis w tabeli 6.1.1 pozycja 6 :

 „5G (LTE)” na „5G, LTE”. Zamawiający potwierdza mnimalne wymagania dla terminala typ A, iż terminal powinien 
spełniać wymogi w zakresie łączności GSM dla sieci LTE czwartej generacji jak i 5G piątej generacji.

Zamawiający zgodnie z tytułem tabeli 6.1.1 „Wymagania minimalne dla aparatów telefonicznych” informuje, iż w 
poz. 3  dla aparatu Typ-A dopuszcza również terminal z lepszym typem ekranu od TFT np. IPS.

Pytanie:

u. Dot. Tabela 6.1.1. - Wnosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawcy mają rozumieć zapis dotyczący Typ Ekranu 
AMOLED 120 Hz w o którym mowa w Tabeli 6.1.1.  który jest minimalnym wymaganiem w aparacie telefonicznym 
Typu-B.  Prosimy o potwierdzenie iż warunek zostanie  spełniony jeśli telefon będzie posiadał częstotliwość 
odświeżania ekranu minimum  120Hz (Telefony klasy Premium). 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zmienił  zapis w tabeli 6.1.1 poz 3  „AMOLED 120Hz” na „AMOLED (częstotliwość 
odświeżania 120Hz)”. 

Zamawiający informuje, iż terminal musi spełniać wymogi dla ekranu w zakresie częstotliwości odświeżania 120Hz i 
potwierdza, że uzna warunek za spełniony jeśli terminal będzie posiadał częstotliwość odświeżania ekranu minimum 
120Hz.

Pytanie:

v. Zamawiający w treści postanowień § 9 ust. 9 Umowy wskazuje - Strony postanawiają, iż w przypadku, gdy kara 
umowna nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody lub jeżeli  szkoda powstała z przyczyn, dla których nie 
zastrzeżono kar umownych, każda ze Stron może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego i Prawa telekomunikacyjnego. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o  modyfikację, poprzez 
umieszczenie zapisu, że łączna wysokość odszkodowania z tytułu roszczeń wraz z naliczonymi karami nie 
przekroczy całkowitej wartości umowy. Wykonawca wskazuje, że określenie maksymalnej wysokości 
odszkodowania  umożliwia  oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że treść § 9 PPU pozostawia bez zmian.

Pytanie:

w. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie 
spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh 
?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, 
część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh.
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Pytanie:

x. Czy w ramach konfiguracji Wirtualnej Centrali Zamawiający Oczekuje uruchomienia funkcjonalności nagrywania 
połączeń, oraz jakiego pakietu minut połączeń nagrywanych oczekuje?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje uruchomienia funkcjonalności nagrywania połączeń.

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SWZ oraz 
dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ. 

Ponadto Zamawiający udostępnia ujednoliconą wersję:

1. Załącznik nr 2  do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – po zmianie z dnia 16.09.2021 r.

2. Załącznik nr 1  do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – po zmianie z dnia 16.09.2021 r.
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