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Nr sprawy: ABM-ZP-9/2021 

 
 

Wykonawcy 
 

 
 
 
W związku z pytaniem zgłoszonym w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, w sprawie postępowania Świadczenie usług 
telefonii komórkowej wraz z dostępem do Internetu oraz dostawą kart SIM w ramach 
abonamentu oraz dostawą aparatów telefonicznych na rzecz Agencji Badań Medycznych, 
prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie 
art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, poniżej przedstawia jego treść wraz z wyjaśnieniami. 
 
Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców: 
 
Pytanie nr 1: 
„OPZ – pkt 3.3 Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i dostarczyć Zamawiającemu aparaty 
telefoniczne wraz z kompletem akcesoriów zapewnionych przez producenta oraz pozostałe akcesoria 
kompatybilne z danym aparatem telefonicznym, w szczególności: 

a) oryginalną ładowarkę sieciową (producenta),  
b) kabel do transmisji danych, 
c) zestaw słuchawkowy,  
d) dedykowane etui,  
e) szkło hartowane 9H na ekran aparatu telefonicznego 

Czy zamawiający zgadza się aby wszystkie akcesoria były zamiennikami producenta kompatybilnymi 
z danym urządzeniem?” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i dostarczyć 

Zamawiającemu aparaty telefoniczne wraz z kompletem akcesoriów zapewnionych przez producenta 

aparatu telefonicznego oraz pozostałe akcesoria kompatybilne z tym aparatem telefonicznym, 

natomiast nie wymaga, aby aparat i akcesoria zapakowane były w to samo opakowanie fabryczne. 

 
 
Pytanie nr 2: 
„Czy Zamawiający akceptuje aby za dostarczane akcesoria została wystawiona faktura na 1,00 zł 
netto/szt. Nie jest bowiem możliwe, aby przekazane akcesoria były darowizną dla Zamawiającego” 
 
Odpowiedź:  
W tabeli nr 5 Wykonawca podaje cenę netto za dostawę aparatów telefonicznych wraz ze wszystkimi  
akcesoriami wskazanymi w Rozdziale II pkt 3.3. OPZ. 
 
 
Pytanie nr 3: 
„Formularz Ofertowy – Tabela nr 2 – Połączenia, SMS, MMS Międzynarodowe 
Pytanie: 
Informujemy, że komórki będące polami cenowymi są formułami chronionymi i nie ma możliwości jej 
uzupełniania, czy tabelka ma pozostać niewypełniona?” 
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Odpowiedź:  
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do Formularza oferty- Formularz Cenowy został opublikowany na stronie 
postępowania w dniu 24.09.2021 r. pod nazwą „Załącznik nr 1 do Formularza oferty – formularz cenowy 
– po modyfikacji”. 
 
 
Pytanie nr 4: 
„W polach ceny jednostkowe telefonów formuła nie pozwala na podanie niższej kwoty niż wskazuje na 
to dany przedział cenowy, czy Zamawiający nie przewiduje tzw. subsydiowania telefonów, czyli 
przeniesienia kosztu na abonament, tak aby kwota za telefony nie była znacznym wydatkiem 
jednostkowym?” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie wymagań wskazanych w Rozdziale II, 
w szczególności w pkt 2 tego Rozdziału OPZ. 
 

 

 

 

........................................................... 

(Kierownik zamawiającego lub jego pełnomocnik) 
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