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Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 08.04.2021 r. na „śwladczenle usług telefonii komórkowej
wraz dostawą aparatów telefonicznych-2021?”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1.
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: pkt 4) a) oraz b)
Wnosimy o doprecyzowanie zapisów, że: Abonament nie uwzględnia opłat za połączenia z
Infoliniami, w tym infolinii Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający w ramach abonamentu nie uwzględnił opłat za połączenia z Infoliniami, w tym infollnii
Wykonawcy ponieważ zgodnie z ust. 7 OPZ „Usługi nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia
i ofercie wykonawcy będą taryfikowane zgodnie z obowiązującym cennikiem świadczenia usług
telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych przedstawionym przez wykonawcę”.
Ponadto zgodnie z ust.10 QPZ „Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „oplekuna”
odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Zamawiającym”.

Pytanie nr 2.
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: pkt 9) 4)
Wykonawca potwierdza, że urządzenia są objęte gwarancją I serwisem gwarancyjnym producenta.
Jednak nie wszystkie urządzenia posiadają 24 miesięczną gwarancję producenta, np. modele IPhone
objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu ust. 9 pkt.4 i wymaga aby aparaty telefoniczne były objęte
24 miesięczną gwarancją producenta.

Pytanie nr 3.
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: pkt 10)
Wykonawca gwarantuje dostęp do aplikacji internetowych, Infolini, ale nie gwarantuje stałych
dedykowanych opiekunów. Dlatego prosimy o wykreślenie/modyfikację tego zapisu.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje wykreślenia zapisu.

PytanIe nr 4.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: pkt IV
- Termin płatności liczony od daty dostarczenia faktury Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby
regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? Tylko data wystawienia faktury VAT jest datą pewną
dla Wykonawcy. Wyznaczenie terminu płatności od dnia wystawienia faktury VAT pozwala na
uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych.



Jako operator świadczący usługi telekomunikacyjne nie mamy bezpośredniego wpływu na czas
dostarczenia dokumentów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody aby regulowanie należności następowało na konto bankowe
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
Zgodnie z pkt. IV OPZ Zamawiający podtrzymuje termin płatności: 14 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury. Zgodnie z ust.9 pkt. 6 OPZ „Faktury dostarczane będą w postaci
elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail: info@pukropczyce.eu.”

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania
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