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Warszawa 2017-12-09 r. 
 
 

 
 
Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym 
otrzymaliśmy pytania dot. przetargu: 
 
1. Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PKT. 5  
Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie Opisu 
przedmiotu zamówienia, w taki sposób, że sekundowe naliczanie czasu realizowanych 
połączeń głosowych, bez opłaty za inicjację połączenia realizowane dotyczy tylko 
połączeń krajowych i nie dotyczy połączeń na numery specjalne, infolinie i numery 
dodatkowo płatne, tzw. premium? W uzasadnieniu informuję, że taryfikacja połączeń na 
numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne, tzw. premium jest bardzo 
zróżnicowana. Połączenia na infolinie bezpłatne jak sama nazwa wskazuje są darmowe za 
całe zrealizowane połączenie. Na infolinie płatne taryfikacja może być realizowana w 
postaci jednej opłaty za cały czas trwania połączenia lub za każdą minutę lub za 3 minuty 
lub w jeszcze inny sposób zależny od pozycjonowania danej infolinii w Planie Numeracji 
Krajowej stosowanym w Polsce. Podobnie zróżnicowanie wygląda taryfikacja na numery 
specjalne, a zróżnicowanie cenowe  taryfikacji dotyczy szczególnie połączeń na numery 
dodatkowo płatne, tzw. premium. 
2.Dot.Umowa  § 11  ust. 2 pkt. b  
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację zapisów § 11  pkt. 2b z 3 dni na 
7 dni .  
3.Umowa §  13  
Wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury 
reklamacyjnej. Postepowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą 
prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług 
telekomunikacyjnych (Dz. U.  poz. 284). Naliczenie kar umownych przewidzianych w 
umowie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania 
reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie 
uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar 
umownych. 
4. Dot. Umowa §13 
Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w 
postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie 
terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez 
Wykonawcę.  
5. Dot. Umowa § 13  
Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Całkowita suma kar umownych naliczonych 
wykonawcy, na podstawie umowy, nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia 
brutto za przedmiot umowy” 
 
Odpowiedzi: 
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1. Tak zgadzamy się na takie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: sekundowe 

naliczanie czasu realizowanych połączeń głosowych, bez opłaty za inicjację 
połączenia realizowane dotyczy tylko połączeń krajowych i nie dotyczy połączeń na 
numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne, tzw. premium. 

2. Tak wyrażamy zgodę. 
3. Tak wyrażamy zgodę na takie doprecyzowanie. 
4. Tak wyrażamy zgodę na takie doprecyzowanie. 
5. Nie zgadzamy się na taki zapis. 

 
Z poważaniem  
 


