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WYKONAWCY 
 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu na: „Świadczenie usług 

telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych 

na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.”. 

 

Pytanie Nr 1 
Wnosimy o potwierdzenie iż połączenia międzynarodowe dotyczące krajów członkowskich Unii 

Europejskiej oraz krajów przygranicznych z Polską, tj. Białorusi, Ukrainy mają być taryfikowane 

zgodnie z cennikiem roamingowym wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby połączenia przychodzące w roamingu na terenie UE i krajów 

stowarzyszonych były bez limitu, natomiast nie wymaga zaoferowania połączeń wychodzących. 

Dodatkowo Zamawiający nie wyraża zgody na odpłatne połączenia wychodzące  

w roamingu. 

 

Pytanie Nr 2 

Wnosimy o doprecyzowanie iż w opłacie abonamentowej Wykonawca ma zapewnić nielimitowane 

SMS-y/MMS-y do wszystkich operatorów komórkowych w Polsce. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby SMS-y/MMS-y do wszystkich operatorów komórkowych w Polsce  

były bez limitu. 

 

Pytanie Nr 3 

Wnosimy o doprecyzowanie iż w opłacie abonamentowej Wykonawca ma zapewnić minuty  

w abonamencie do wszystkich sieci krajowych i głosowych do sieci stacjonarnych w Kraju. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby połączenia w abonamencie do wszystkich sieci krajowych i głosowych  

do sieci stacjonarnych w Polsce były bez limitu. 

 

Pytanie Nr 4 

Wnosimy o doprecyzowanie iż w opłacie abonamentowej Wykonawca ma zapewnić pakiet wielkości 

2GB do wykorzystania na transmisję danych w kraju. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga min 2GB na transmisje danych w Polsce. 

 

Pytanie Nr 5 

Czy warunek zostanie spełnione jeśli Wykonawca każdorazowo potwierdzi mailem odebranie 

zgłoszenia o uszkodzeniu sprzętu. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę na potwierdzenie mailowe. 

 

Pytanie Nr 6 

Wnosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli wpisując „deklaracja zgodności WE.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności WE do telefonów i akcesoriów w celu 

udowodnienia spełnienia wymogów UE dotyczących produktu. 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 
Zarząd 

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


