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Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

WA.2320.12.2020.PPO   Rzeszów, 19-08-2020 

 

WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJE, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

  

 W związku z ogłoszonym postępowaniem WA.2320.12.2020.PPO z dnia 

12.08.2020 r. dot.  Świadczenia usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii 

LTE oraz usługa telefonii komórkowej na okres 12 miesięcy, wpłynęły zapytania 

dotyczące treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  

 Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIE nr 1: 

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. 

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający nie przewiduje zawierania umów jednostkowych. Umowa zostanie zawarta 

na podstawie Istotnych postanowień umownych, które zostaną wprowadzono do umowy, 

stanowiące Złącznik nr 3 do niniejszego postępowania, które regulują zasady współpracy 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zgodnie z treścią pkt III ppkt 9 Szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania 

„W zakresie nieuregulowanym zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

i zawartej Umowy  zastosowanie mają odpowiednie przepisy regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych Wykonawcy, prawa telekomunikacyjnego oraz kodeksu 

cywilnego. W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają 

postanowienia Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.” W związku 

powyższym podstawą świadczenia usług telekomunikacyjnych są w szczególności: 

1) Umowa zawarta pomiędzy Zmawiającym a Wykonawcą wg Istotnych postanowień 

umownych, które zostaną wprowadzono do umowy 

2) Ustawa prawo telekomunikacyjne; 

3) Kodeks Cywilny; 

4) regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy. 
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PYTANIE nr 2: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający ustanawia jakieś szczególne wymogi 

co do miejsca/funkcji jakie pełnić powinna osoba niepełnosprawna, biorąca  bezpośredni 

udział przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

w szczególności czy może być to być osoba  zatrudniona w dziale obsługi Klienta? 

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający nie określa szczególnych wymogów co do miejsca/funkcji jakie pełnić 

powinna osoba niepełnosprawna, biorąca  bezpośredni udział przy wykonywaniu 

czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. Wymagania Zamawiającego 

odnośnie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej wskazane są w pkt V ppkt 2 Zaproszenia 

do złożenia oferty oraz w § 12 Istotnych postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

umowy, stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.  

    

PYTANIE nr 3: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie  czy postanowienia dot. przetwarzania danych 

osobowych mają charakter ostrożnościowy i będą miały zastosowanie wyłącznie 

w zakresie w jakim wykonanie umowy łączyć się będzie z przetwarzaniem danych 

osobowych? Wykonawca wskazuje przy tym, że co do zasady nie będą przetwarzane 

bowiem dane, o których mowa w § 13 ust. 2  pkt 3) IPU. 

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych są 

standardowymi zapisami stosowanymi przez Zmawiającego. Zapisy § 13 Istotnych 

postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy (Załącznik nr 3), będą miały 

zastosowanie wyłącznie w zakresie w jakim wykonanie umowy łączyć będzie się 

z przetwarzaniem danych osobowych.  

 

PYTANIE nr 4 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że mając na uwadze pkt I ppkt 4 SOPZ, należy 

przyjąć, że przedmiotowy wymóg dotyczy pakietu pobierania i wysyłania danych? 

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający zmienia w tym zakresie pkt 1 ppkt 4 SOPZ, który otrzymuje brzmienie: 

4. „Zamawiający wymaga, aby pakiet transmisji danych (pobieranie i wysyłanie) 

z Internetu, nie był mniejszy niż 20 GB na miesiąc dla jednej karty SIM.” 

 

PYTANIE nr 5 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez łączenie pakietów? 

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający wyjaśnia, że łączenie pakietów, polega na połączeniu kilku pojedynczych 

paczek internetowych 20 GB przypadających dla 1 karty SIM w jedną duża paczkę 
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danych, z której może korzystać kilka osób np. 7 kart SIM x 20 GB = 140 GB – 7 

użytkowników korzysta ze wspólnej jednej paczki danych bez limitu dla karty SIM do 

wykorzystania 140 GB.   

 

PYTANIE nr 6 

Wykonawca wnosi o określenie maksymalnego wolumenu bezpłatnej wymiany kart SIM, 

np. w przypadku ich uszkodzenia czy też w oparciu o cześć II pkt 6 ppkt 7 SOPZ , jako 

czynnika cenotwórczego, który jest zasadniczo płatny zgodnie z cennikiem operatora 

telekomunikacyjnego i nie jest czynnością nieodpłatną? Ponadto, Wykonawca  

z powyższych względów wnosi o określenie maksymalnego wolumenu dla 

przedmiotowych czynności. 

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający wyjaśnia, że maksymalna liczba bezpłatnej wymiany kart SIM, łącznie dla 

usługa mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE oraz usługa telefonii 

komórkowej na okres 12 miesięcy, wynosi 10 szt.  

 

PYTANIE nr 7 

W związku z treścią pkt II ppkt 1 SOPZ, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że 

Wykonawca powinien dysponować infrastrukturą niezbędną do wykonania umowy, 

natomiast nie musi być jej właścicielem w całości, albowiem takie rozwiązania 

eliminowałoby większość przedsiębiorców telekomunikacyjnych z udziału w 

przedmiotowym postępowania, a zawężenie dysponowania wyłącznie do tytułu własności 

jest wymogiem nieuzasadnionym.  

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający zmienia treść pkt II ppkt 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

który otrzymuje brzmienie: 

1. „Zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej o zasięgu zgodnym z aktualną 

mapą zasięgu zapewnianego przez Wykonawcę i publikowaną na jego stronie 

internetowej z zastrzeżeniem, że zasięg sieci telefonii komórkowej będzie 

obejmował minimum 95% terytorium RP. Wykonawca zobowiązany jest do 

dysponowania niezbędną infrastrukturą techniczną do świadczenia przedmiotowej 

usługi. Wykonawca zapewni, jeżeli to możliwe, pełną dostępność sieci w każdych 

warunkach użytkownikom Zamawiającego wykonującym zadania na terenie kraju, 

a w szczególności w siedzibie Zamawiającego. Usługa dostępna bez względu na 

porę dnia.” 

 

PYTANIE nr 8 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nielimitowane i bezpłatne połączenia, wiadomości 

tekstowe - SMS i multimedialne - MMS, (wykonywane i odbierane) w roamingu 

regulowanym na terenie krajów Unii Europejskiej nie wyłączają stosowania FUP (Fair 
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Usage Policy) określonych przez poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i 

wydanych na podstawie rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie jednolitego 

rynku telekomunikacyjnego (RLAH). 

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający potwierdza, że nielimitowane i bezpłatne połączenia, wiadomości tekstowe - 

SMS i multimedialne - MMS, (wykonywane i odbierane) w roamingu regulowanym na 

terenie krajów Unii Europejskiej nie wyłączają stosowania FUP (Fair Usage Policy) 

określonych przez poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i wydanych na 

podstawie rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie jednolitego rynku 

telekomunikacyjnego (RLAH). 

 

 W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 

24.08.2020 r. 

 

Pozostałe zapisy postępowania nie ulegają zmianie.  

 

 

 

                                                                                                      DYREKTOR 

                                                                                         Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

                                                                                                      Tomasz Czop 

 


