
Łódź, dnia 25 czerwca 2009 roku 

                         
   PROKURATOR OKRĘGOWY  
                      W ŁODZI 

 
 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IIIG2300/1 /2009. 
 
 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2009 w trybie      
przetargu nieograniczonego 
na: świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na zasadzie 
abonamentu wraz z zakupem aparatów telefonicznych.  
 
 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 

        Prokuratura Okręgowa w Łodzi,  działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z                                             
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),   
I. wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na zasadzie abonamentu wraz z 
zakupem aparatów telefonicznych. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w: Pkt XVIII ppkt 5 (  mylnie 
wskazano Pkt XVII), Załączniku nr 3 do specyfikacji Par 5 pkt 1 i 3 oraz Pkt XV ppkt 2 
SIWZ polegającą na zmianie zapisów w taki sposób, że Zamawiający dokona płatności 
za faktury VAT w terminie 21 dni od daty ich wystawienia przez Wykonawcę? 
Odpowiedź 
Nie wyraża zgody. 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić i doprecyzować zapis Pkt XVIII ppkt g ( mylnie 
wskazano Pkt XVII), polegający na wyjaśnieniu co według Zamawiającego oznacza „ 
możliwość cząstkowej cesji umowy o świadczenie usług ”? 
Odpowiedź  
Oznacza możliwość dokonania cesji poszczególnych numerów należących do 
Zamawiającego na osobę trzecią ( np. dotychczasowego użytkownika spośród 
pracowników Zamawiającego ). 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w Pkt XVIII ppkt 6( mylnie 
wskazano Pkt XVII ) w taki sposób, że taryfikacja połączeń z tzw. naliczeniem 
sekundowym będzie dostępna w połączeniach krajowych? 
 



Odpowiedź 
Wyraża zgodę. 
Pytanie 4 
Pkt. XVIII.ppkt5. lit a) SIWZ Co zamawiający rozumie pod pojęciem „ wszystkich 
połączeń głosowych ”w kontekście kryteriów wyboru oferty. Czy należy przez to 
rozumieć, że wszystkie połączenia głosowe odbywają się w ramach abonamentu, który 
nie może przekroczyć kwoty 30 PLN miesięcznie? 
Odpowiedź 
Kwota abonamentu, który nie może przekroczyć 30 zł. netto miesięcznie, jest do 
wykorzystania na połączenia głosowe, SMS i MMS. Po przekroczeniu wysokości 
abonamentu połączenia głosowe, SMS/MMS będą naliczane dodatkowo zgodnie z 
oferowanymi cenami. Wysokość abonamentu nie stanowi  ograniczenia, po 
przekroczeniu którego nastąpiłaby blokada w wykonywaniu połączeń. 
 
Pytanie 5 
Pkt. XVIII.ppkt 5.lit.f) SIWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tych 
zapisów w ten sposób aby 24 godziny czas reakcji dotyczył dni roboczych?  
Odpowiedź 
Wyraża zgodę. 
Pytanie 6 
Pkt. XVIII.ppkt5. lit j) SIWZ - nie ma lit m), do której odwołuje się Zamawiający. 
Ponadto w Pkt.XVIII.5.lit l) określono skład zestawu, w skład którego wchodzą 
dodatkowe akcesoria z lit. j).Czy intencjom zamawiającego jest aby akcesoria zostały 
zdublowane? 
Odpowiedź  
Nie jest intencją dublowanie akcesoriów. Zamawiający może zamówić wymienione 
akcesoria w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 
Pytanie 7  
Par 3 ust 1 i 2 Załącznika Nr 3 do SIWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę na 
modyfikację tych zapisów w taki sposób,  
aby przekazanie sprzętu Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpiło w chwili 
podpisania protokołu? 
Odpowiedź 
Wyraża zgodę. 
II. Jednocześnie Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w zapisie Pkt 
XVIII ppkt 5 lit. j) SIWZ, poprzez skreślenie litery m) i zastąpienie ją literą l). 
 
III. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje 
niezmieniona. 
 
                                                                                     Prokurator  Okręgowy  
                                                                                                 w Łodzi 
 
                                                                                     Krzysztof Bukowiecki 
 
 


