
Katowice, 2019-03-14 

W związku z prowadzoną procedurą wyboru operatora telefonii komórkowej, proszę o udzielnie 

odpowiedzi na poniższe pytania: 

  

1.     czy zamawiający zgodzi się na podanie  w ofercie adresu str. www operatora, na której 

zamawiający będzie mógł sprawdzić mapę zasięgu, bez załączania jej do oferty. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Tak, w ofercie należy podać odnośnik do mapy na stronie internetowej Operatora, z zasięgiem 

aktualnym na dzień składania oferty. Jednocześnie należy złożyć oświadczenie , że zasięg dostępności 

usług na terytorium RP spełnia wymagania Zamawiającego. 

 

2.     z § 8 ust. 3  SIWZ  wynika, że termin złożenia ofert został wyznaczony na dzień 21.03.2019 godz. 

13.00. Zgodnie z § 8 ust. 5 SIWZ termin ich otwarcia został oznaczony na  22.03.2019 r. godz. 13.30. 

Z kolei na kopercie zawierającej ofertę należy zamieścić adnotację, że oferty nie mogą być otwarte 

przed dniem 22.03.2019 r. godz. 13.00 ( § 8 ust. 3 SIWZ). Wyznaczenie terminu złożenia ofert i ich 

otwarcia na ten sam dzień, w nieznacznym odstępie czasu np. do 30 minut, jest praktyką 

powszechnie stosowaną nie tylko w postępowaniach prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy 

prawo zamówień publicznych, ale także w innych postępowaniach, w których przepisy te nie 

znajdują zastosowania. Jet to podstawowy  warunek zachowania zasady uczciwej konkurencji.  W 

związku z powyższym wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy termin złożenia ofert oraz termin ich 

otwarcia powinny być wyznaczone na ten sam dzień w odstępie czasu do pół godziny, i tym samym 

zamawiający omyłkowo oznaczył termin otwarcia ofert na dzień 22.03.2019 r. ?  Wykonawca wnosi 

o potwierdzenie, czy otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2019 r. o godzinie 13.30 ?   

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Na podstawie zapisów § 11, ust 2. pkt a) SIWZ zmienia się treść postanowień § 8 ust 2. SIWZ, który 

przyjmuje brzmienie jak niżej: 

„2. Na kopercie należy podać dane Oferenta oraz dopisek: POSTĘPOWANIE nr: 2018/12/GSM/01, 

„ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ GSM DLA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ 

WĘGLOKOKS”– nie otwierać przed terminem otwarcia ofert - tj. 22 marca 2019 r. do godz. 13.30”.” 

 

3.     Wykonawca wnosi o konkretne określenie minimalnej ilości kart sim voice i data a w 

szczególności dla konkretnego wariantu data. 

 ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Ilość aktywacji (kart) Voice oraz Data określono w załączniku nr 2 do SIWZ. Jednakże niektóre ze spółek 

posiadają kilka zobowiązań umownych o różnych terminach zakończenia zobowiązania, w związku z 

powyższym może zaistnieć sytuacja, że migracja aktywacji będzie odbywać się etapami, co zastrzeżono 

w postanowieniach § 3, ust. 5. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami § 3, ust. 2) pkt 5 Zamawiający 

wybierze wariant Data. Nie przewiduje się wariantu mieszanego polegającego na częściowym wyborze 

przez Zamawiającego wariantu Data określonego w § 3 ust 1 pkt 2) lit a) oraz w części dla wariantu 

Data § 3 ust 1 pkt 2) lit. b). 



  

4.     Co Zamawiający ma na uwadze, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla spółek 

z Grupy Kapitałowej Węglokoks ? – czy umowy mają być zawarte ze wszystkimi spółkami z załącznika 

1, czy ze wszystkimi spółkami z załącznika 2 ? jaki jest ostateczna ilość kart, dla których mają być 

świadczone usługi ? 

Ponadto, dla tych podmiotów, które wymienione są w załączniku 2 rozpoczęcie świadczenia usług 

powinno nastąpić „po upływie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z dotychczasowym 

operatorem, którego termin określono w załączniku 2”. A dla tych podmiotów, które są wymienione w 

załączniku 1, ale nie są wymienione w załączniku 2 (np.  ZEM „Łabędy” sp. z o.o. , EkoProHut Sp. z o.o.) 

– z jaką datą powinno nastąpić rozpoczęcie świadczenia usług ? 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Konkurs dotyczy spółek określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 

8. 

 

 5.     Na §3 ust. 7 oraz  § 4 ust. 9  SIWZ . Spółek jest 17 ,a z SIWZ wynika, że operator ma zawrzeć 

umowę z każdą ze spółek oddzielnie. 

Zważywszy, że zamawiający przewiduje zawarcie umowy  przez operatora z każdą ze spółek oddzielnie, 

a treść umowy będzie przedmiotem negocjacji, wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy zamawiające 

posiada upoważnienie do wynegocjowania treści umowy w imieniu pozostałych podmiotów ( tj. czy 

umowa dla każdej ze spółek będzie tej samej treści z uwzględnieniem różnic dotyczących zakresu 

zamówienia ),  czy też ustalanie treści umów będzie dokonywane indywidualnie przez każdą ze spółek 

z operatorem ( tj. czy umowy będą negocjowane indywidulanie pomiędzy operatorem i każdą ze 

spółek) ?  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiającym są spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS i tak 

rozumiany Zamawiający będzie negocjował warunki umów z operatorem. Niemniej jednak dąży się aby 

większość postanowień umowy była identyczna z uwzględnieniem różnic dot. zakresu zamówienia.  

 

6.     Wykonawca prosi o oszacowanie kosztów jakie ma przejąć operator. Operator nie ponosi 

odpowiedzialności za zobowiązania zamawiającego wynikające z umów jakie zamawiający zawarł  z 

dotychczasowym operatorem i tym samym nie ma obowiązku pokrywania jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z tych umów.  

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Zamawiający zakłada, że koszty przeniesienia (wydanie nowych kart, techniczne koszty), które 

powstają w związku z migracją numerów do nowego operatora pokrywa operator przejmujący.  Na 

drugą część pytania udzielono odpowiedzi do pytania 3. 

 

 


