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Katowice, 11.08.2022r. 

DO.261.1.17.2022 
 
 
 

Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego 
 
 

W dniu 11.08.2022r. wpłynęło do MOPS Katowice zapytanie do zapytania ofertowego                
w sprawie „zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach”. 

 
Zamawiający poniżej podaje treść zapytania i uwagi oraz odpowiedzi:  
    
Pytanie:  
Zgodnie z zapytaniem termin płatności ma wynosić 30 dni do daty otrzymania faktury, po miesięcznym 

okresie dostawy usług/ 30 dni od daty otrzymania faktury po miesiącu w którym dostarczane były usługi. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jak na należy liczyć tak określony termin ? Jakie zdarzenie lub data ma 

być początkiem biegu 30 dniowego terminu płatności ? 

Wyjaśniamy: 
Przykład: Fakturę za usługi świadczone w miesiącu styczniu, można będzie wystawić                       
i dostarczyć również w formie elektronicznej na podany w fazie podpisywania Umowy adres             
e-mailowy - 1-go lutego z 30-dniowym terminem płatności. Zamawiający w terminie 30-dni od 
dnia otrzymania faktury ma obowiązek ją uregulować.  

 

 
Pytanie:  
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ile wynosi termin związania ofertą ? 

Wyjaśniamy: 
30-dni 
 

 
Pytanie:  
W formularzu oferty należy podać cenę brutto 253 abonamentów w okresie 24 m-cy oraz cenę netto 137 

abonamentów w okresie 24 m-cy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czego dotyczy ta liczba 137 ? 

Wyjaśniamy: 
W dniu 11.08.2022r. o godz. 11.21 Zamawiający zamieścił na stronie MOPS poprawiony 
formularz. 

 

 
Pytanie:  
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez potwierdzenie, że przeniesienie 
dotychczas posiadanych przez Zamawiającego numerów telefonicznych nastąpiło 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).? 
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Wyjaśniamy: 
Zamawiający potwierdza, że przeniesienie części dotychczas posiadanych przez 
Zamawiającego numerów telefonicznych nastąpiło 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). 
Część numerów telefonicznych została zakupiona u dostawcy świadczącego w tym czasie 
usługi (zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym, po rozstrzygnięciu którego 
nastąpił wybór oferenta). 
 
 
Pytanie:  
Zgodnie z pkt I zapytania szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ma być zawarty w załączniku 1 do 

zapytania. Załącznikiem 1 do zapytania jest formularz oferty. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy poza 

opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu, wykonawca nie powinien otrzymać dodatkowego 

załącznika z opisem przedmiotu zamówienia? 

Wyjaśniamy: 
Wszystkie wymagania Zamawiającego zawiera Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy. 

Zamawiający nie widzi potrzeby wystawiania dodatkowego Załącznika. 
 
 
Pytanie:  
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. 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. 
Wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga zawarcia 1-dnej głównej Umowy, która będzie zawierała wszystkie 
stosowne zapisy. 
Dodatkowo wyjaśniamy, ze przez ostanie kilka lat korzystania z usług telefonii komórkowej 
świadczonej przez konkurencyjnych dostawców, zawierana była 1-główna Umowa, natomiast 
w przypadku domówienia przez Zamawiającego kolejnych numerów telefonicznych, zawierana 
była odrębna Umowa zawierająca nowe numery, a termin jej zakończenia był tożsamy                    
z terminem zakończenia Umowy głównej. 
 
 
Uwagi: 
Nieścisłości w udostępnionej dokumentacji powodują, że oferta nie może być przygotowana na 
wyznaczony termin. 
W związku z powyższym oraz okresem urlopowym Wykonawca prosi o zmianę terminu 
składania ofert na 26.08.2022. 
Wyjaśniamy: 

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu  składania ofert, zgodnie  z następującym zapisem:     

 

„IV. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert. 

1. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją zamówienia prosimy przesłać do dnia 19 sierpień 

2022r. do godz. 14.00 na adres: do@mops.katowice.pl uzupełniony i podpisany - stanowiący Załącznik 

mailto:do@mops.katowice.pl
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nr 1  do niniejszego zapytania – formularz cenowy, wraz z projektem Umowy oraz innymi dokumentami 

wymaganymi w treści niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Podpisaną ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć zaszyfrowaną.  

3. Hasło do otwarcia oferty należy przesłać w dniu otwarcia ofert tj. 19 sierpnia 2022r. od godz. 14.00 

do godz. 14.30, na adres mailowy: do@mops.katowice.pl.” 

 

 

Podpisał: 

Z-ca Dyrektora MOPS Katowice 

mgr Agata Mryc 


