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1  odnosząc się do punktu 8.5 uprzejmie proszę o 
przekazanie kontaktu do Dyrektorów 
poszczególnych Hoteli w celu umówienia wizji. 

W dniu 01.04.2022 opublikowana została 
zmiana treści zapytania ofertowego, został 
dodany Załącznik nr 6 - wykaz danych 
kontaktowych.  

Data :  05.04.2022 

2  Czy usługa TV hotelowej musi być świadczona 
w oparciu o zastosowanie stacji czołowych 
(Mini HeadEnd), czy dopuszczacie Państwo inne 
rozwiązania tj. dekodery lub karty CI 

Stacja czołowa, dekodery będą bardzo 

uciążliwe (2 piloty, baterie, zaginięcia 

dekoderów…) 

3  Czy poszczególne Hotele posiadają obecnie 
własne centrale telefoniczne? 

Nie wszystkie 

4  Jaka jest preferowana przez Państwa 
technologia świadczenia usługi Telefonii 
stacjonarnej. 

Analogowa, w nielicznych obiektach ISDN 

5  Zapytanie ofertowe Pkt IX TERMIN SKŁADANIA 
OFERTY ppkt 9.1 
 
W związku z koniecznością wykonania wizji 
lokalnej w każdym obiekcie  
- wymóg postawiony w ZAPYTANIU 
OFERTOWYM Pkt VIII p.pkt 8.5 o brzmieniu 
„Przed złożeniem oferty wymagane jest 
przeprowadzenie wizji lokalnej w hotelach, w 
których będą wykonywane prace w celu 
zapoznania się z warunkami technicznymi 
obiektu. Wizja lokalna jest możliwa po 
wcześniejszym ustaleniu terminu z Dyrektorem 
hotelu.” – prosimy o przesunięcie terminu 
składania ofert do końca dnia 22.04.2022 roku. 
 
Wykonanie wizji jest czasochłonne ze względu 
na umiejscowienie obiektów na terenie całej 
Polski. 

W dniu 15.04.2022 opublikowana została 

zmiana treści zapytania ofertowego.   

1. Było :  
a) Zapytanie ofertowe pkt IX TERMIN 
SKŁADNIA OFERTY : Składanie ofert nastąpi 
do dnia 22.04.2022r. do końca dnia    
b) Zapytanie ofertowe pkt VIII ust.8.23 
Zamawiający będzie miał obowiązek 
udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania 
ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie 
wyjaśnień wpłynie do 15.04.2022 ( do 
końca dnia) 
2. Jest:  
a) Zapytanie ofertowe pkt IX. TERMIN 
SKŁADNIA OFERTY : Składanie ofert nastąpi 
do dnia 29.04.2022r. do końca dnia    
b) Zapytanie ofertowe pkt VIII ust.8.23 
Zamawiający będzie miał obowiązek 
udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania 
ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie 
wyjaśnień wpłynie do 22.04.2022 ( do 
końca dnia) 

Data :  08.04.2022 

6 TELEWIZJA  
 

Formularz ofertowy 
Zamawiający prosi o wycenę 3 pakietów 
programowych, w formularzu jest miejsce na 
jedną z nich – prosimy o aktualizację 
formularza 
 

formularz ofertowy zostanie odpowiednio 
zmodyfikowany. 

7 TELEWIZJA Załącznik nr 1A 
Zamawiający wskazuje programy rosyjskie, 
które decyzją KRRiT nie mogą być nadawane na 
terenie RP – prosimy o usunięcie kanałów z 
pakietów hotelowych 

Pakiety zawierają wszystkie programy , 
które na czas obowiązywania zakazem nie 
będą nadawane. 



8 TELEWIZJA 
 

Załącznik nr 1A 
Zamawiający wymaga w pakiecie średnim oraz 
podstawowym programu POLSAT 2 – wg naszej 
wiedzy tylko jeden operator usług 
telewizyjnych dla hoteli posiada prawa 
sublicencyjne a więc postępowanie nie będzie 
konkurencyjne dla innych Wykonawców – 
prosimy o usunięcie programu z pakietów. 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie 

programu POLSAT 2 

9 TELEWIZJA Umowa  
Czy Zamawiający planuje udostępniać inne 
treści np. przy pomocy tzw. programu 
hotelowego ? Jeżeli tak to czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie 
zapisów zwalniających Wykonawcę z praw 
podmiotów trzecich wyświetlanych treści ? 
Proponowany zapis do par. 7 umowy 
Abonent oświadcza, że: 
1. posiada stosowne prawa do 
dostarczanego sygnału audiowizualnego m.in. 
prawo autorskie do reemisji sygnału 
audiowizualnego, a świadczenie przez 
Dostawcę Usługi transmisji dostarczonego 
przez niego sygnału audiowizualnego nie 
narusza praw osób trzecich 
2. posiada odpowiednie umowy z 
właściwymi organizacjami zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi w zakresie 
reemisji sygnału audiowizualnego; 
W przypadku zgłaszania przez osobę trzecią 
roszczeń (w szczególności nadawców 
programów telewizyjnych lub organizacji 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) w 
związku ze świadczeniem przez Dostawcę 
Usługi transmisji sygnału audiowizualnego 
Abonent zobowiązuje się: 
1. zwolnić Dostawcę z odpowiedzialności 
za szkodę i z obowiązku zaspokojenia roszczeń 
kierowanych przez osoby trzecie; 
2. zwrócić Dostawcy wszelkie wydatki i 
koszty poniesione w związku z właściwymi 
postępowaniami, w tym koszty sądowe, kary 
administracyjne i koszty obsługi prawnej; 
3. wejść w miejsce Dostawcy, za jego 
zgodą, w toczącym się postępowaniu (o ile 
będzie to możliwe) lub przystąpić do takiego 
postępowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, albo zapewni reprezentację i 
ochronę Dostawcy w ramach takich 
postępowań 
 

Do negocjacji prawnych  

10 TELEWIZJA W treści Zapytania Ofertowego, w opisie 
przedmiotu Zamówienia, Zamawiający 
informuje, iż przedmiotem zapytania 
ofertowego jest świadczenie usługi instalacji 
oraz konfiguracji telewizji hotelowej, podczas 
gdy w dalszej części proponowanych 
załączników, pojawia się opłata za usługę 

Załącznik Zapytanie ofertowe dotyczy 
podpisania umowy na wybór dostawcy 
systemu telewizyjnego, internetu oraz 
telefonii stacjonarnej.  
nr 1A zawiera szczegóły  specyfikacji 
usługi obejmujące świadczenie usługi.  



telewizji. Wykonawca prosi o doprecyzowanie 
przedmiotu, na taki, w którym Wykonawca 
odpowiada również za świadczenie usługi 
telewizji a nie tylko za jej wdrożenie. 

11 TELEWIZJA W zapytaniu zostały przedstawione trzy pakiety 
programowe. Które z pakietów będą 
świadczone w poszczególnym lokalizacjach 
objętych postępowaniem i czy liczba pakietów 
o rozszerzonym zakresie kontentu wpływa na 
ocenę oferty? 

Nie ma przypisanych pakietów do 
poszczególnych lokalizacji. Oferta podlega 
ocenie zgodnie z zapytaniem ofertowym 
pkt 7 ppkt 7.1 

12 TELEWIZJA Jakie SLA, docelowo, przewiduje Zamawiający 
dla poszczególnych hoteli i jakiej części 
infrastruktury ma dotyczyć (w usłudze 
Wykonawcy będzie to stacja czołowa jako 
punkt styku z istniejącą infrastrukturą kablową 
hotelu) ? We wzorze Umowy pojawia się 
odwołanie do „Załącznika nr 3” który to 
precyzuje ale Wykonawca nie odnalazł zapisów, 
które o tym mówią. Wykonawca prosi o 
doprecyzowanie tego obszaru Umowy. 

SLA od dostawcy np. UPC 

13 TELEWIZJA W zapytaniu ofertowym pojawia się część 
dotyczącą odpowiedzialności Wykonawcy za 
dostosowanie odbiorników telewizyjnych do 
technologii, oferowanej w hotelu. Prosimy o 
wskazanie modeli odbiorników, znajdujących 
się obecnie w obiektach. 

Nie mamy danych o modelach 

odbiorników telewizyjnych w hotelach 

14 TELEWIZJA Wykonawca od dłuższego czasu prowadzi 
sprzedaż usług, w którym wykorzystujemy 
przetwarzanie danych osobowych, mając 
stosowne doświadczenie i dokumenty. 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość 
ingerencji w treść Umowy, w kontekście 
przetwarzania danych, zgodnie z załączoną 
poniżej propozycją jako zapis obowiązku 
dwustronnego par 7 pkt 4? 
 
Wykonywanie Umowy wymaga, aby Strony 
wymieniały się danymi osobowymi osób, 
którymi będą się posługiwać przy zawieraniu 
lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli 
swoich i swoich podwykonawców, 
pracowników swoich i swoich 
podwykonawców, jak i innych osób) (dalej 
zwane „Personelem”). W związku z tym Strony 
będą wymieniać się danymi osobowymi 
Personelu (przekazanie administrator do 
administratora). W celu wywiązania się z 
obowiązków informacyjnych RODO, Strona 
przekazująca dane osobowe Personelu („Strona 
przekazująca”) zobowiązuje się i jest 
upoważniona do przekazania Personelowi w 
imieniu Strony otrzymującej dane osobowe 
Personelu („Strona Otrzymująca”) informacji 
zgodne z zakresem art. 14 RODO. Klauzula 
informacyjna w imieniu Zamawiającego 
stanowi załącznik nr 5a do Umowy, w imieniu 

Do negocjacji prawnych 



Dostawcy usług stanowi załącznik nr 5b do 
Umowy. 
 

15 TELEWIZJA W standardowych zapisach Umowy, za dzień 
zapłaty uznaje się datę wpływu środków na 
rachunek bankowy Wykonawcy. Prosimy  o 
modyfikację proponowanego przez PHH zapisu 
– „Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uznaje się 
dzień obciążenia konta Zamawiającego” Na 
powyższy? 

Do negocjacji prawnych 

16 TELEWIZJA W załączniku nr 1_specyfikacja szczegółowa, 
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 
„dostarczenie sygnału telewizyjnego – sygnału 
naziemnego”.  
Wykonawca prosi o rozszerzenie tego 
wymagania. Wykonawca dostarcza usługę 
Telewizji dla Hoteli w technologii mcast, z 
możliwością integracji kontentu obcego, 
pochodzącego z innych źródeł, np. pola 
antenowego. 

OK = Mcast z możliwościa integracji 

innych żródeł anteny 

17 TELEWIZJA Udostępnienie ścieżek dźwiękowych, jest 
możliwe, zgodnie ze ścieżką oferowaną przez 
nadawcę. Wykonawca sugeruje zastąpienie 
zapisu w załączniku nr 1_specyfikacja 
szczegółowa,  „udostepnienie wszystkich 
ścieżek dźwiękowych programu TV” na 
„udostępnienie ścieżek dźwiękowych, zgodnie z 
wersją oferowaną przez nadawcę”. 

„udostępnienie ścieżek dźwiękowych, 
zgodnie z wersją oferowaną przez 
nadawcę 

18 TELEWIZJA Czy Zamawiający potwierdza, że za sieć 
wewnętrzną w obiektach odpowiada 
Zamawiający? (punktem styku dla Wykonawcy 
jest stacja czołowa) 

Tak, punktem styku jest stacja czołowa, za 

okablowanie/sieć wewnętrzną odpowiada 

hotel 

19 TELEWIZJA Czy Zamawiający może wskazać jaka będzie 
wykorzystywana technologia podkładowa sieci 
wewnętrznej (LAN, COAX) we wszystkich 
obiektach  
Czy Zamawiający może również wskazać który 
typ stacji (IP, DVBC, DVBT) w danym obiekcie 
ma zostać wykorzystany do świadczenia usługi?  
 
Ma to wpływ na odpowiedni dobór stacji 
czołowej i tym samym wpływa na cenę, 

Coax (kabel koncentryczny), dla określenia 

typu stacji DVBC/DVBT) potrzebna jest 

wizja  

20 Telefonia 
stacjonarna 

Czy Zamawiający wskaże ile szt. i w jakich 
lokalizacjach ma dostarczyć ISDN30B+D? 
Prosimy o podanie pełnej informacji o 
zamawianym łączu głosowych do 
poszczególnych lokalizacji. Różne są podane w 
załącznikach opisowych a różne w formukarzu 
ofertowym. Prosimy wprost o wskazanie 
docelowej ilości o raz zastosowanej technologii 
dla poszczególnych lokalizacji. 

potrzebna jest wizja. Prawdopodobnie 

tylko 4 hotele mają isdn (Royal, 

hetman,rycerski, reymont) 

21 Internet  Prosimy o wskazanie poziomu SLA dla usług 
internetowych 

Oferent przedstawi propozycję warunków 

SLA  

22 Telefonia 
stacjonarna 
  

Prosimy o wskazanie poziomu SLA dla usług 
głosowych. 

Oferent przedstawi propozycję warunków 

SLA 



23 Wzór umowy Wzór umowy. Prosimy o dodanie wszystkich 
załączników do umowy (np. Załącznik z SLA) 

Specyfikacje usług oraz RODO stanowią 

załączniki do zapytania ofertowego  

24 Internet Czy zamawiający wskaże w formularzu miejsce 
na cenę  za łącze zapasowe? 

formularz ofertowy zostanie odpowiednio 

zmodyfikowany. 

25 Internet Czy zamawiający wyjaśni dlaczego w 
formularzu są wskazane usługi MPLS oraz UTM 
. Brak jest opisu usług które winny być 
wycenione przez Wykonawcę. Prosimy albo 
podać specyfikację niezbędną dla usług 
wskazanych w formularzu albo o aktualizację 
formularza do zgodności z treścią Zapytania 

Chcielibyśmy uzyskać propozycję od 

Państwa możliwości wykorzystania 

takiego rozwiązania 

26 Treść zapytania W zapytaniu jest wskazane: “PHH zastrzega 
sobie możliwość rozszerzenia umowy o inne 
oddziały należące do Spółki. 
Dostawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy 
na tożsamych warunkach ze Spółkami 
należącymi do 
Grupy Kapitałowej PHH, w przypadku gdyby te 
Spółki wyraziły wolę jej zawarcia.”  
Czy Zamawiający potwierdza że zapis będzie 
miał jedynie zastosowanie w przypadku gdy 
Wykonawca będzie posiadał pozytywne 
warunki techniczne 

Do negocjacji prawnych 

27 Internet Czy Zamawiający wskaże ilość adresów IP jakie 
wymaga w poszczególnych lokalizacjach dla 
usług dostępu do internetu? 

4 IP dla obiektów ***, 8 dla **** i ***** 

28 Głos Czy w ramach usług głosowych zamawiający 
wymaga taryfy no limit (krajowe połączenia 
stacjonarne oraz komórkowe) jak to jest 
opisane w załączniku Załącznik nr 1C – 
specyfikacja Usługi Telefonicznej czy jednak 
rozliczania per minuta jak to jest wskazane we 
wzorze umowy w paragrafie 2 ust. 3 pkt 2) . 
Prosimy o uszczegółowienie oraz zbieżność w 
całym dokumencie 

Pytanie o koszty. Nie do IT 

29 Wzór umowy Czy zamawiający usunie zapis z par. 6 pkt a)? 
Katalog zdarzeń po których może nastąpić 
rozwiązanie umowy terminowej powinien być 
jasno określony i nie pozostawić dowolności dla 
Zamawiającego. 

Do negocjacji prawnych 

30 Zapytanie 
ofertowe 

Wykonawca prosi o zaktualizowanie Wzoru 
umowy – w komparycji wskazane jest PHH 
HOTELE w treści pozostałej jest PHH . 

Do uzupełnienia w następnych etapach 

postępowania i negocjacji prawnych 

Data :  14.04.2022 

31 Telekomunikacja Czy ze względów na okres świąteczny i urlopy  
jest możliwość kolejnego dodatkowego 
terminu na składanie ofert? 

W dniu 15.04.2022 opublikowana została 
zmiana treści zapytania ofertowego.   

1. Było :  
a) Zapytanie ofertowe pkt IX TERMIN 
SKŁADNIA OFERTY : Składanie ofert nastąpi 
do dnia 22.04.2022r. do końca dnia    
b) Zapytanie ofertowe pkt VIII ust.8.23 
Zamawiający będzie miał obowiązek 
udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania 
ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie 



wyjaśnień wpłynie do 15.04.2022 ( do 
końca dnia) 
2. Jest:  
a) Zapytanie ofertowe pkt IX. TERMIN 
SKŁADNIA OFERTY : Składanie ofert nastąpi 
do dnia 29.04.2022r. do końca dnia    
b) Zapytanie ofertowe pkt VIII ust.8.23 
Zamawiający będzie miał obowiązek 
udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania 
ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie 
wyjaśnień wpłynie do 22.04.2022 ( do 
końca dnia) 

32 Telekomunikacja Czy ze względów na wysoki koszt backup 
możliwy jest w tańszej  technologii tzn. LTE ? 
Niestety po LTE nie ma  możliwości gwarancji 
pasma na poziomie 50 Mbps 

Backup linii jest chwilowy i wg mnie  
może być tańszy/wolniejszy np. LTE 50 
Mbps 

33 Telekomunikacja Jeśli chodzi o telefonię stacjonarną to z 
zapytania nie wiem, czy wymagane są łącza, czy 
konta IP. Tu jest zbyt dużo niewiadomych: czy 
ma być łącze dedykowane, czy może być np. po 
Internecie, jakim Interfejsem ma być 
zakończone: SIPtrunk, PRA…? 

Sygnał może być dostarczony 
internetowo. Zakończenie analogowe 
lub isdn w zależności do centrali w 
obiekcie. 

34 Telekomunikacja Kolejna kwestia to poniższy zapis. Jakich 
urządzeń ma dotyczyć? Może telefonów? Może 
sieci LAN? PHH powinien wskazać dla jakich 
urządzeń ma być taki support? 

Poprosimy o informację gdzie ten zapis 
się znajduje 

Data :  15.04.2022 

35 Wzór umowy W imieniu OPL,  proszę o przesłanie do 
załącznika Nr 3 (Wzór Umowy) stosownych 
załączników : 
Załącznik nr 3 - Gwarancja jakości Usługi (SLA)  
5. Załącznik nr 5 - Spełnienie obowiązku 
informacyjnego z art. 13 / art. 14 RODO  
6. Załącznik nr 6 - Ogólne Warunki Współpracy 

Specyfikacje usług oraz warunki RODO 
stanowią załączniki do zapytania 
ofertowego 

36  W zapytaniu ofertowym w części VII podane są 
kryteria oceny ofert, jednak nie podano jakie są 
wagi dla poszczególnych kryteriów. Prosimy o 
dodanie informacji o ilości punktów 
przyznawanych za poszczególne kryteria.  

w zapytaniu nie jest to informacja jawna, 
bez obowiązku wskazywania 

37  W części VIII zapytania ofertowego, w punkcie 
8.8 Zamawiający podaje informację o 
trwającym wyborze Generalnego Wykonawcy 
na przebudowę Obiektów w terminie 6 
miesięcy.  Jaki ma  ta informacja wpływ na 
termin uruchomienia usług będącym  
przedmiotem niniejszego postepowania?   

Część hoteli będzie remontowanych 
etapami. Jeśli istnieje możliwość 
zawieszenia usług na czas remontów to 
proszę o informację.  
Istnieje mozliwośc rozpoczęcia umowy 
w danym obiekcie dopiero po 
zakończeniu remontu 

38  W załączniku nr 1w punkcie 1 jest mowa o 
dostosowaniu odbiorników TV do odbioru 
sygnału DVB-T2/HEVCX – czy takie 
dostosowania jest po stronie Wykonawcy czy 
Zamawiającego? 

Stacja czołowa na pewno będzie 
musiała być modyfikowana jeśli ma 
odbierać DVB-T2 po stronie 
wykonawcy 

39  Jeśli dostosowanie odbiorników TV jest po 
stronie Wykonawcy, to prosimy o podanie 
liczby odbiorników w każdej z lokalizacji w  
której maja być dostosowane. 

W tym postępowaniu nie ma wymiany 
sprzętu TV 



40  Załączniku n1, w punkcie 3.6) określono że w 
pakiecie telewizyjnym zgodnie z punktem 3.6) 
ma nastąpić dostarczenie sygnału 
telewizyjnego – sygnał naziemny. Prosimy o 
wyjaśnienie Co Zamawiający ma na myśli, 
ponieważ w dalszej części tego załącznika są 
wymienione konkretne  programy  jakie ma 
wykonawca dostarczyć do Hotelu? 

Wszystkie kanały brane od dostawcy 
zgodnie z zaproponowanym 
rozwiązaniem  

41  Zamawiający w załączniku 1A podał 3 rodzaje 
pakietów oczekiwanych programów 
telewizyjnych. W formularzu ofertowym nie ma 
miejsca na udzielenie  informacji jaki pakiet 
zobowiązuje się Wykonawca dostarczać w 
trakcie trwania umowy. Prosimy o dodanie do 
formularza cenowego załącznika w którym 
Wykonawca zamieści listę programów jakie 
zobowiązuje się dostarczać do Hotelu.  

formularz ofertowy zostanie odpowiednio 
zmodyfikowany. 

42  Czy zamawiający podając przepływność łączy 
do Internetu w załączniku nr 1, oczekuje łączy 
symetrycznych czyli o minimalnej 
przepływności 1Gbps/1Gbps 
(upload/download)? 

Tak (upload potrzebny jest do szybkiej 
replikacji lokalnych serwerów).        
powinno być maksymalnej 1Gbps.  

43  W załączniku nr 1B w części S1, w ostatnim 
punkcie tejże części ponownie oznaczonym 
cyfrą 4, Zamawiający napisał: „W zakresie 
usługi Internetowej nie stosuje się Warunków 
Właściwego Użytkowania.”  Gdzie w 
dokumentacji postępowania są takie warunki 
opisane i czy dotyczą może innych usług 
będących także przedmiotem postepowania? 

Błąd do usunięcia 

44  W załączniku 1C, w części S1, w punkcie 1 
Zamawiający pisze o łączu ISDN PRA (30B+D). 
Prosimy o skazanie w których lokalizacjach 
łącza telefoniczne są łączami ISDN? 

Według informacji  z dz. Technicznego 
tylko 4 hotele mają ISDN (Royal, 
Hetman, Rycerski, Reymont) 

45  Jak rozumieć w formularzu cenowym na 
internet opis kolumny: „Koszty miesięczne 
usług internetowych, mpls łącze podstawowe i 
zapasowe koszt miesięczny na 24 msc.” co 
oznaczają litery: „mpls”? 

Chcielibyśmy poznać możliwość 
wykorzystania MPLS  

46  Załącznik nr 3_wzór umowy. 
Czy Zamawiający może w §1 ust. 2  odstąpić od 
zapisu dotyczącego egzekucji sądowej lub 
administracyjnej skierowanej do jego majątku? 
Biorąc pod uwagę rodzaj i zasięg  prowadzonej 
działalności jest prawdopodobne zaistnienie  
takich obciążeń u Wykonawcy, jednakże mają 
one  charakter incydentalny , tym samym nie 
wpływają  na jego  wiarygodność i 
wypłacalność oraz bezpieczeństwo realizacji 
zobowiązań umownych. 

do negocjacji prawnych 

47  Załącznik nr 3_wzór umowy. 
Czy Zamawiający w §6 wprowadzi zamknięty 
katalog przyczyn rozwiązania umowy  ze 
skutkiem natychmiastowym, dodając wymóg 
pisemnego uzasadnienia wypowiedzenia? 

do negocjacji prawnych 



Ponadto czy Zamawiający zmieni   lit e) 
uzależniając  prawo do rozwiązania umowy  od 
uprzedniego wezwania do zaniechania 
naruszeń ze wskazaniem terminu do podjęcia 
wymaganych działań oraz przedłużenie okresu 
przekroczenia terminów realizacji 
uprawniających do zastosowania dyspozycji § 6 
z 7 dni do 14 dni? 
Proponowany zapis lit. e) -" zaistniała zwłoka w 
realizacji umowy wywołana przyczynami 
zawinionymi przez Dostawcę przekraczające 14 
dni kalendarzowych" 

06.05.2022    

48 §2 ust. 2 Ze strony wykonawcy prośba o 
doprecyzowanie pojęcia „ceny rynkowe”, 
jest ono bardzo szerokie i pozostawia zbyt 
duże pole do interpretacji. Prosimy o 
doszczegółowienie 

prosimy o propozycję postanowienia 

49 §2 ust. 4 Wykonawca rekomenduje zmianę zapisu:  
„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 
niniejszego paragrafu zostanie wpłacone na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT na rachunek bankowy wskazany na 
fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia 
prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury 
VAT.” 

czy faktury będą wysyłane elektronicznie? 
Dopuszczamy zapis: 
„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 
niniejszego paragrafu zostanie zapłacone 
na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury VAT na rachunek bankowy 
wskazany w umowie w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia faktury VAT.” 

 
Fragment na żółto wolałabym zamienić na 
„w umowie” 

50 §2 ust. 6 Wykonawca może zgodzić się na 
następujące brzmienie zapisu: „Numer 
rachunku bankowego Wykonawcy na 
potrzeby zapłaty Wynagrodzenia zostanie 
wskazany w fakturze wystawionej przez 
Wykonawcę, zgodnie z ust. 3 powyżej. 
Zapłata będzie możliwa na rachunek 
bankowy Wykonawcy figurujący w wykazie 
podatników VAT prowadzonym przez 
właściwy organ administracji (na tzw. 
„Białej liście”) albo na wskazane przez 
Wykonawcę rachunki wirtualne, które 
zostały przypisane do odpowiednich 
rachunków bankowych Orange 
wskazanych na Białej liście. Dotyczy to 
zarówno rachunków bankowych 
prowadzonych w złotych polskich, jak i 
walutach obcych. Wykonawca dołoży 
wszelkich starań w zakresie informacji o 
zmianie rachunków bankowych 
wskazanych na Białej Liście" 

Zapis zaakceptowany 

51 §2 ust. 7 Wykonawca nie może zgodzić się na taki 
zapis. Do usunięcia. Odsyłam do 
proponowanej zmiany §2 ust. 6 powyżej. 

Zgoda na zmianę z zapisem jak w pyt. nr 50  



52 §7 
(Postanowienia 
Końcowe) ust. 2 

Zapis do usunięcia – powielenie zapisu z §2 
ust. 12. 

Z uwagi na powielenie zapisu , z projektu 
umowy został usunięty ust. 12. w par §2 

53 §7 
(Postanowienia 
Końcowe) ust. 3 

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający 
rozumie przez zapis §7 ust. 3. W ocenie 
Wykonawcy, stoi on w sprzeczności z ideą 
przetargu, w której Wykonawca po 
wygraniu chciałby mieć wyłączność na 
usługi będące przedmiotem przetargu w 
ramach lokalizacji objętych przetargiem. 
Prośba o doprecyzowanie jak to 
postanowienie rozumie Zamawiający. 

Zmawiający chce zachować możliwość 
zawarcia umowy z innymi Usługodawcami 

54 §7 
(Postanowienia 
Końcowe) ust. 6 

Wykonawca Rekomenduje zmianę zapisu 
na: „Ewentualne spory mogące wyniknąć 
na tle postanowień niniejszej Umowy 
będzie rozstrzygać sąd właściwy miejscowo 
dla powoda.” 

Brak zgody na zmianę zapisu 

55 §7 
(Postanowienia 
Końcowe)  ust. 5 

Wykonawca prosi o dosłanie Załącznika nr 
6 „Ogólnych Warunków Współpracy”, na 
które powołuje się Zamawiający. 
Wykonawca nie ma możliwości oceny i 
odniesienia się w pełni do Umowy, bez 
załącznika, na który powołuje się 
Zamawiający. 

Załącznik zostanie uzupełniony 

56 §6 lit. a) Wykonawca prosi o wskazanie dokładnego 
zamkniętego katalogu zdarzeń, które będą 
przesłanką do rozwiązania Umowy. Obecna 
forma zapisu pozostawia bardzo duże pole 
i duża dowolność do interpretacji dla 
Zamawiającego. 

prosimy o propozycję postanowienia 

57 TV Wykonawca prosi o informację, czy 
Zamawiający posiada podpisane stosowne 
umowy z organizacjami zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi w zakresie 
reemisji sygnału audiowizualnego? Jeżeli 
nie, to Wykonawca prosi o możliwość 
umieszczenia w Umowie zapisów 
zwalniających Wykonawcę z 
odpowiedzialność w stosunku do 
osób/instytucji trzecich (w szczególności 
artystów, nadawców programów 
telewizyjnych i organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi)  w 
przypadku ewentualnych roszczeń za 
wyświetlanie przez Zamawiającego w 
Hotelach treści objętych prawami 
autorskimi ww. osób/instytucji trzecich 

Zamawiający posiada podpisane umowy 

58 RODO Wykonawca prosi o możliwość dodania do 
umowy załącznika nr 7 „Dane osobowe 
przedstawicieli naszych klientów 
biznesowych oraz ich personelu”. 

Wykonawca może zaproponować dodanie 
załącznika, do negocjacji prawnych 



Wykonawca treść załącznika załącza w 
wiadomości razem z pytaniami. 

59 INTERNET W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi 
pkt 25 oraz pkt 45 dotyczącej możliwości 
wykorzystania MPLS wykonawca prosi o 
modyfikację formularza ofertowego tak, 
aby można było złożyć ofertę w dwóch 
scenariuszach:  
1. w oparciu o Internet  
2. w oparciu o MPLS 

Odpowiedź w opracowaniu  

60 INTERNET Proszę o doprecyzowanie, o jakich 
tożsamych warunkach jest mowa w 
punkcie IV zapytania ofertowego: 
„Dostawca zobowiązuje się do zawarcia 
Umowy na tożsamych warunkach ze 
Spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej 
PHH, w przypadku gdyby te Spółki wyraziły 
wolę jej zawarcia.” ? 

Warunki wynikające z umowy dot. 
cenników i innych parametrów w tym 
technicznych ( o ile będą do spełnienia) 

61 INTERNET Czy zamawiający zakłada przeprowadzenie 
dialogu technicznego przed złożeniem 
oferty ?  

TAK 

62 INTERNET  Jakich funkcjonalności bezpieczeństwa 
oczekuje Zamawiający na NFGW/UTM ? 

AV, webfilter, IPS, App Control, SSL 
Inspection 

63 INTERNET Czy Zamawiający posiada strefę DMZ, którą 
należy zabezpieczyć w poszczególnych 
lokalizacjach ? 

W 1. 

64 INTERNET Czy Zamawiający podczas trwania umowy 
zamierza zwiększać pasmo do Internetu? 
Jeżeli tak to do jakich przepływności ? 

Nie 

65 INTERNET Czy Zamawiający oczekuje, aby 
NFGW/UTM dokonywał inspekcji SSL ? 

Tak 

66 INTERNET Czy Zamawiający posiada inne wymagania 
dotyczące NFGW/UTM, jeżeli tak to 
prosimy o wskazanie? 

Możliwość zarządzania ustawieniami 
NGFW we własnym zakresie. 

 


