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Nr sprawy: MOPR-1.321.26.2021 
 

Poznań, dnia 03 listopada 2021 r. 
 

Pani 
Monika Majorek 
 
Ekspert ds. Zamówień Publicznych 
Orange Polska,  
Aleje Jerozolimskie 160,  
02-326 Warszawa 

 
 
Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Wykonawcy wraz z odpowiedziami, w 
postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup fabrycznie nowych aparatów 
telefonicznych wraz z dostawą dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 
 
Pytanie nr 1 
 
Wnosimy o wyjaśnienie różnic wymogu okresu gwarancji. We wzorze umowy w § 2 pkt 5. Zamawiający 
wymaga 24 miesięcznej gwarancji natomiast w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego pkt 2 d) jest 
mowa o co najmniej 12 miesięcznej gwarancji. 
Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu poprzez określenie iż okres gwarancji dla terminali wyniesie 24 
mieś., dla akcesoriów 12 mieś., bateria 6 mieś., nośniki pamięci 90 dni (karty pamięci), z wyłączeniem 
produktów marki Apple (firma Apple udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje produkty na terenie 
Polski) Takie okresy gwarancji określają producenci tychże terminali, Wykonawca nie może sam wydłużyć 
tych terminów - gdyż to nie on określa warunki ewentualnych napraw (koszty napraw są po stronie 
producenta sprzętu jako gwaranta). 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na aparaty komórkowe, z wyjątkiem sytuacji w której 
producent sugeruje inaczej - udzielając gwarancji na krótszy okres niż wymagane przez Zamawiającego 
24 m-ce. 
Zapis we wzorze umowy §2 pkt 5, otrzyma brzmienie: „Aparaty telefoniczne muszą być objęte co 
najmniej 24 miesięczną gwarancją chyba, że producent ustalił inaczej. Wykonawca zagwarantuje w 
ramach umowy pełną obsługę serwisową aparatów telefonicznych (odbiór uszkodzonego urządzenia z 
siedziby Zamawiającego, zapewnienie urządzenia zastępczego oraz dostarczenie urządzenia po 
naprawie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego)”. 
 
 
Pytanie nr 2 
 
Wnosimy o doprecyzowanie w ilu zamówieniach (transzach) przewiduje Zamawiający zakup wymaganych 
76 szt. telefonów. 
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Odpowiedź 
Zamawiający przewiduje zakup aparatów telefonicznych w jednej transzy. 
 
Pytanie nr 3 
 
Czy Zamawiający dopuszcza aby zamiast protokołu, potwierdzeniem odbioru był dostarczony wraz z 
fakturą zakupu dokument „WZ” na którym będą wymagane przez Zamawiającego dane? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza aby protokół odbioru był w formie dokumentu „WZ”, na którym będą 
wymagane dane. 
 
Pytanie nr 4 
 
Ponieważ podstawą do otrzymania gwarancji na telefony jest faktura zakupu, wnosimy o potwierdzenie 
bieg gwarancji rozpocznie się z dniem wystawienia faktury. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że bieg gwarancji rozpocznie się z dniem wystawienia faktury, którą 
Wykonawca wystawi po zrealizowaniu dostawy zgodnej z wymaganiami Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 5 
 
Gwarancja OPL a gwarancja producenta sprzętu (§ 2 ust. 5 umowy): 
W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych prosimy o potwierdzenie, że wykonawca ma zapewnić 
wyłącznie gwarancję producenta terminali komórkowych. Wykonawcy, którzy złożą oferty w 
prowadzonym postępowaniu są operatorami telekomunikacyjnymi i najbardziej dogodnym również dla 
Zamawiającego rozwiązaniem jest, aby to producent udzielał gwarancji na zasadach opisanych w 
warunkach gwarancyjnych oferowanych urządzeń. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma zapewnić gwarancję producenta. 
 
Pytanie nr 6 
 
Serwisanci jako podwykonawcy (§ 3 ust. 8 umowy): 
Wykonawca wskazuje, że przy wykonywaniu umowy będzie dostarczał/dokonywał odbioru na rzecz/od 
zamawiającego z wykorzystaniem osób trzecich. Ewentualne naprawy sprzętu będą natomiast 
dokonywane z wykorzystaniem serwisów autoryzowanych przez producenta danego sprzętu. Wykonawca 
wnosi o potwierdzenie, że okoliczności tych nie będzie musiał zgłaszać w toku wykonywania umowy, a 
osoby te nie będą postrzegane jako podwykonawcy w rozumieniu przedmiotowego paragrafu. 
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Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że przytoczone w pytaniu okoliczności (dostawa/odbiór sprzętu oraz 
ewentualne naprawy) realizowane za pośrednictwem firm zewnętrznych nie będą postrzegane jako 
powierzenie wykonania umowy Podwykonawcom. 
 
 
Pytanie nr 7 
 
Data od której liczony jest termin płatności: Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia 
określonego w § 5 ust. 3 Umowy w taki sposób, aby termin płatności liczony był od daty wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, a nie od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego? Dotychczasowy zapis 
nie pozwala na ustalenie właściwej daty powstania obowiązku podatkowego (data wystawienia faktury 
VAT, jest dla Wykonawcy datą pewną), co w konsekwencji może narazić Wykonawcę na sankcje skarbowe 
z tytuły nieterminowego odprowadzania podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. 
  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §5 ust. 3. Wykonawca ma prawo wnosić o 
potwierdzenie odbioru faktury, co pozwoli na ustalenie właściwej daty powstania obowiązku  


