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dot: przetargu nieograniczonego na dzierżawę przez KWP w Szczecinie od operatora analogowych łączy 
telekomunikacyjnych.

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do postępowania 
wraz z wyjaśnieniami. 

1. SIWZ, Rozdział III Opis zamówienia, pkt 4 ppkt 3 
Zamawiający  zastrzegł  sobie,  że  w  trakcie  realizacji  umowy  ma  możliwość  „zmniejszenia  ilości  
dzierżawionych łączy z 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku likwidacji lokalizacji do której  
doprowadzone do drogi przemysłowe” 

W  związku  z  powyższym  prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  zamawiający  może  określić,  w  jakim  zakresie 
przewiduje likwidację jednostek, zamówienie przewiduje 13 relacji, stąd likwidacja każdej z jednostek ma 
istotne znaczenie dla skalkulowania ceny.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje likwidacji lokalizacji do których doprowadzone są drogi przesyłowe. Jednakże  
zastrzega sobie taką możliwość w związku z ewentualnymi zmianami w strukturze organizacyjnej Policji.

2.  SIWZ, Rozdział VI Informacje o oświadczeniach, pkt 2, czy Zamawiający potwierdza, że do wykazania 
niepodlegania wykluczeniu z postępowania nalezy przedstawić odpis z KRS?

Odpowiedź: 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

2.1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na  
postawie art. 24 ust. 1  uPzp,  według wzoru stanowiącego załącznik do siwz nr 2.

3. Ogłoszenie, II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, ust. 5, Zamawiający zapisał, że 
"przedmiotowe zamówienie jest częścią zamówienia publicznego na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych dla 
jednostek  Policji  woj.  Zachodniopomorskiego,  w  sprawie  udzielenia  którego  Ogłoszenie  o  zamówieniu  
ukazało sie w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20/01/2012, Dz.U./S S13, nr  
20939-2012-PL”

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający przez to rozumie, w szczególności w związku z tym, że zamówienie, o 
którym mowa powyżej nie przewiduje mozliwości składania ofert częściowych.

Odpowiedź: 

Zamawiający  wskazuje  w  SIWZ-rozdział  II.Tryb  zamówienia  przepisy,  na  podstawie  których  udziela  
przedmiotowego zamówienia, tj. art 39 i nast. w związku z art. 6a uPzp. 

W przedmiotowym  zamówieniu  publicznym  stanowiącym  część  zamówienia  publicznego  na  dzierżawę 
łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. Zachodniopomorskiego zamawiający nie przewidział  
możliwości składania ofert częściowych.

4. Załącznik nr 6 do SIWS, Projekt umowy
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego  
działalność  gospodarczą  w formie  spółki  akcyjnej,  część  komparacyjna  umów poświęconych  wykonawcy, 
będzie obejmować wszystkie dane wymagane przez art.374 § 1 KSH.

Odpowiedź:
Tak, zgodnie z art.374 §1 KSH

5. Załącznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy, § 6 2,
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie postanowień § 2 Umowy poprzez dodanie nowego ustępu o treści: „W 
razie  zmiany  wysokości  obowiązujących  stawek  VAT  dotyczących  przedmiotu  umowy  w  okresie 
obowiązywania  niniejszej  Umowy  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia 
uwzględniającego nową aktualną wysokość stawek podatku VAT.”



Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie nowego ustępu w § 2 Umowy.

6. Załącznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy § 6 ust. 1,
Czy Wykonawca dopuszcza uzupełnienie postanowień  § 6 ust.1 Umowy o zapis zgodnie z którym: „Łączna 
suma kar umownych, bonifikat, odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na podstawie § 6 ust. 1 pkt b,c,d 
Umowy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu”?

Pragniemy zwrócić uwagę, że określenie kar umownych pozwoli na oszacowanie oferty, natomiast nieustalony 
poziom kar umownych zmusza Wykonawcę do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla 
Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie postanowień w § 6 Ust. 2 Umowy.

7. Załącznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy § 6 ust.5
Zamawiający przewidział dla siebie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia (faktury). Niczym 
nieograniczone  jednostronne  prawo  naliczania  kar  umownych  i  potrącenia  ich  przez  Zamawiającego  z  
należnego  Wykonawcy wynagrodzenia  godzi  nie  tylko  w interes  Wykonawcy ale  także  uniemożliwia  mu 
podjęcie  próby  zbadania,  czy  naliczona  kara  umowna  potrącona  została  naliczona  prawidłowo  i  w 
odpowiedniej wartości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za 
spełnione świadczenie bez żadnej kontroli czy to Wykonawcy czy sądu, może ono być uznane za nadużycie  
prawa skutkujące nieważność tegoż postanowienia na podstawie art.58 § 2 k.c. w zw. z art. 139 ust.1 p.z.p.
W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów Umowy poprzez dodanie  do treści  § 6 ust.5 
Umowy  na  końcu  zdania  słów  „po  przeprowadzeniu  postępowania  reklamacyjnego  potwierdzającego 
zasadność ich naliczania” ?

Odpowiedź:
Zamawiający  dokona  zmiany  § 6  ust.5  Umowy  poprzez  dopisanie  na  końcu  zdania  słów  „po 
przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego potwierdzającego zasadność ich naliczania”.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 
 


