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Szczecin, dnia 15.03.2013 r.
ZZ- 2380-10/13                                                                        

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zm.) zwanej dalej „uPzp” na "Dzierżawę łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji 
woj. zachodniopomorskiego".

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań 

i wniosków, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania oraz zmienia zapisy siwz, 

której  uaktualnioną  treść  wraz  z  auktualnionymi  załącznikami  zamieszcza  na  swojej 

stronie internetowej.

Odpowiedzi na pytania z dnia    14.02.2013  

1.  Czy  zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zastosowanie  poszczególnych  zadaniach 
rozwiązania tymczasowego w formie dostarczania sygnału, do lokalizacji Zamawiającego 
z wykorzystaniem linków radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym, przez okres 
maksymalnie sześciu miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług? Takie rozwiązanie jest 
niezbędne  ze  względu  na  objęcie  przez  Zamawiającego  zakresem  niniejszego 
postępowania aż 38 lokalizacji, w związku z czym konieczne jest wykonanie niezbędne 
prac  projektowych  i  instalacyjnych  które  wymagają  uzyskania  odpowiednich  zgód 
/pozwoleń  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Wyrażenie  przez 
Zamawiającego  zgody na  takie  rozwiązanie  pozwoli  na  zachowanie  zasady uczciwej 
konkurencji  i  równego traktowania  wykonawców wyrażonej  w art.  7  Prawa zamówień 
publicznych, gdyż umożliwi złożenie ofert Wykonawcom, którzy do tej pory nie świadczyli 
usług  na  rzecz  Zamawiającego  i  tym  samym  nie  dojdzie  do  faworyzowania 
dotychczasowego dostawcy usług.
Odpowiedź:
Zamawiający  umożliwia  realizację  usług  z  wykorzystaniem  łączy  radiowych 
pracujących  w  paśmie  licencjonowanym,  ale  nie  dopuszcza  aby  Wykonawca 
instalował  jakiekolwiek  urządzenia  radiowe  na  dachach  i  ścianach  budynków 
będących  w  trwałym  zarządzie  przez  zamawiającego.  Możliwość  instalacji  w 
pozostałych obiektach należy uzgadniać z właścicielami obiektów.

2. W punkcie IV SIWZ Zamawiający wskazał terminy wykonania poszczególnych zadań 
określając je na okresy 6, 9, 12 i 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie w 
tabeli Załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający wskazał, że uruchomienie łączy ma nastąpić 
najwcześniej od dnia 1 kwietnia 2013 r. a najpóźniej od dnia 1 maja albo od 1 czerwca 
2013 r.  odpowiednio dla poszczególnych zadań. Określenie przez Zamawiającego, że 
zamówienie ma być realizowane przez 6, 9, 12 czy 24 miesiące od dnia zawarcia umowy,  
oznaczałoby możliwość naliczania przez wykonawców opłat  od dnia jej  podpisania,  a 
tymczasem do rzeczywistego uruchomienia usług może dojść nawet 2-3 miesiące po 
zawarciu umów. Zapis taki jest niekorzystny dla samego Zamawiającego, a Wykonawcom 
uniemożliwia prawidłowe wypełnienie formularza cenowego dla poszczególnych zadań.
W związku z tym zapis w punkcie IV SIWZ powinien wskazywać, że okres odpowiednio 6, 
9, 12 i 24 miesięcy obowiązuje od daty rozpoczęcia usług,  a nie od dnia zawarcia umowy 
przy czym rozpoczęcie usług ma nastąpić zgodnie z terminami wskazanymi w tabeli 1 w 



Załączniku  nr   6  do   SIWZ.  Niesprostowanie   tej  informacji  może  prowadzić  do 
unieważnienia  postępowania  na  podstawie  art.  93  ust  1  pkt  7  Prawa  zamówień 
publicznych, ponieważ na chwilę obecną w związku ze wskazaniem, że zamówienie ma 
być wykonane od dnia zawarcia umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający  dokonał  istotnych  zmian  w  załączniku  nr  6  do  SIWZ  oraz  treści 
załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy. 

3. Zamawiający wskazał w zadaniu nr 36, że zamówienie ma być wykonywane przez 9 
miesięcy, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r. Tymczasem zgodnie z oznaczaniem 
pod tabelą w Załączniku nr 6 do SIWZ rozpoczęcie świadczenia usług przez Wykonawcę 
ma nastąpić w okrasie pomiędzy 1  kwietnia a 1 czerwca 2013r. W praktyce oznacza to 
zatem,  że  zamówienie  może  być  świadczone  najkrócej  przez  7  miesięcy,  jeśli  do 
uruchomiania  usług  dojdzie  od  czerwca  2013r.,  a  najdłużej  9  miesięcy,  jeśli  do 
uruchomienia usług dojdzie od 1 kwietnia 2013r. W praktyce może to oznaczać problem z 
porównaniem ofert  złożonych przez Wykonawców, ponieważ w zależności  od terminu 
uruchomienia usług, zamówienie może, obejmować różny okres. W związku z tym w celu 
uniknięcia  problemów  z  dokonaniem  oceny  złożonych  przez  Wykonawców  ofert  w 
zakresie zadania nr 36 oraz, w celu zapobiegnięcia unieważnienia na podstawie art 93 
ust.  1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art,  29 ust.  1 Prawa zamówień 
publicznych  powinno  znaleźć  się  doprecyzowanie,  że  zamówienie  ma  zostać 
zrealizowane przez Wykonawcę w okresie 9 miesięcy niezależnie od terminu rozpoczęcia 
świadczenie przez niego usług.
Odpowiedź:
Zamawiający  dokonał  istotnych  zmian  w  załączniku  nr  6  do  SIWZ  oraz  treści 
załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w zadaniach nr 17,26, 29 dopuścić świadczenie 
usług przez Wykonawcę z wykorzystaniem styku logicznego do wyboru: E1 G.703/704 
lub Ethernet?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody aby w zadaniach nr 17, 28, 29 dopuścić świadczenie 
usług przez Wykonawcę z wykorzystaniem styku logicznego innego niż E1.

5.  Zamawiający  wskazał,  że  usługi  muszą  zostać  uruchomione  w  pierwszym  dniu 
miesiąca kalendarzowego, natomiast w § 2 ust.8 wzoru umowy Zamawiający umieścił 
zapis, że opłaty z tytułu świadczenia usługi będą pobierane od dnie następnego od daty 
odbioru końcowego łączy. W praktyce zapis ten oznacza, że Zamawiający oczekuje od 
Wykonawców,  iż  będą pobierali  opłaty od drugiego dnia miesiąca,  czyli  Zamawiający 
chce w ten  sposób  zmniejszyć  niesłusznie  wynagrodzenie  Wykonawców o  ten  jeden 
dzień.  W  celu  usunięcia  tej  nieprawidłowości,  prosimy  o  doprecyzowanie  zapisu,  że 
opłaty  za  usługi  będą  naliczane  od  daty  odbioru  końcowego  łączy,  czyli  od  dnia 
dokonania tego odbioru, ponieważ w tym dniu Zamawiający będzie już korzystał z usług 
świadczonych przez Wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy. 

6. W § 6 wzoru umowy Zamawiający określił, że może odstąpić od umowy z Wykonawcą 
m. in. w przypadku nierozpoczęcia w wymaganym terminie świadczenia usług lub choćby 
części  usług  będących  przedmiotem  umowy.  Jednocześnie  w  §  7  wzoru  umowy 
Zamawiający  przewidział  karę  umowną  za  każdy  dzień  zwłoki  w  przypadku 
nierozpoczęcia świadczenia usług w terminie. Zamawiający nie wskazał jednak, w ciągu 
ilu  dni  może  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  zwłoki  Wykonawcy  w  rozpoczęciu 
świadczenia usług. Oznacza to, że w przypadku zwłoki w rozpoczęciu świadczenia usług, 
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy podwójną karę umowną - po 0,2  %  wartości 



brutto danej umowy za każdy dzień zwłoki, a po kilku dniach Zamawiający może odstąpić 
od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy.
Wskazanie  przez  Zamawiającego  terminu  zwłoki  w  rozpoczęciu  świadczenia  usług 
uprawniającego  Zamawiającego  do  odstąpienia  od  umowy jest  czynnikiem,  który  ma 
wpływ na sporządzenie przez Wykonawców ofert  i  pozwala ocenić ryzyko biznesowe, 
jakie Wykonawca może ponieść, a to z kolei ma wpływ na wartość oferty. W związku z  
tym na podstawie art. 29 ust 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zwraca się o 
wskazanie przez Zamawiającego, po ilu dniach zwłoki w rozpoczęciu świadczenia usług 
będzie mógł odstąpić od umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy. 

7. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt f wzoru umowy po osiągnięciu wartości kar na poziomie 10 % 
wartości brutto umowy, umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. 
Jednocześnie  na podstawie  §  7  ust.  1  pkt  b  oraz  pkt  c  Zamawiający może naliczyć 
najpierw  karę  za  każdy  dzień  zwłoki  w  rozpoczęciu  świadczenia  usług,  a ponadto 
jednorazową karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto z tytułu niewykonania lub 
ciągłego nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub jej części 
polegającego na więcej niż trzykrotnym naruszeniu terminów określonych w umowie lub 
przepisach  obowiązujących  Wykonawcę  dotyczących  zapewnienia  wymaganych 
parametrów  łączy.  Wykonawca  zwraca  się  o  wyjaśnienie,  czy  naliczenie  przez 
Zamawiającego kary na podstawie § 7 ust  1  pkt b umowy będzie skutkowało od razu 
uprawnieniem do rozwiązania umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt f umowy czy też § 7 ust  
1 pkt f umowy dotyczy kar umownych naliczonych na podstawie § 7 ust. 1 punktów c, d,  
e umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy.

8.  Wykonawca  wskazuje,  że  określony  przez  Zamawiającego  termin  płatności  za 
świadczone usługi określony jako 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT Zamawiającemu 
nie spełnia wymagań ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług, 
ponieważ  w  odniesieniu  do  usług  telekomunikacyjnych  zastosowanie  ma  wyjątek  od 
zasad  ogólnych,  czyli  zgodnie  z  art.  19  ust.  13  pkt.  1  lit.  b)  „obowiązek  podatkowy 
powstaje  z  chwilą  upływu  terminu  płatności,  jeżeli  został  on  określony  w  umowie 
właściwej  dla  rozliczeń  z  tytułu  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych",  nawet  jeśli  
Wykonawca nie otrzyma płatności w tym terminie. Natomiast Zamawiający może odliczać 
zapłacony podatek VAT na zasadach określonych w art. 86 ust. 10 pkt. 3, czyli „prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadku nabycia towarów i usług, o  
których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu  
dotyczy - w rozliczeniu za okras, w którym przypada termin płatności". Wykonawca prosi 
o zmianę zapisu i wskazanie, że faktury będę płacone w terminie 30 dni (bądź dłuższym 
terminie dogodnym dla Zamawiającego) od daty wystawienia faktury,  aby Wykonawca 
mógł  określić  prawidłowo  termin  powstania  obowiązku  podatkowego  dla  podatku  od 
towarów i usług, który jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego w miesiącu następnym 
po upływie terminu płatności, a Zamawiający mógł obniżyć należny podatek VAT, który 
musi  odprowadzić.  Obecny  zapis  nie  pozwala  żadnemu  Wykonawcy  na  prawidłowe 
określenie terminu płatności, ponieważ w przypadku wysyłki faktury VAT np. pocztą, nie 
będzie możliwe prawidłowe jego określenie, a tym samym prawidłowe określenie terminu 
powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy. 

Odpowiedzi na pytania z dnia  15.02.2013



1.  Czy Zamawiający dopuszcza  w  §  6  lit.  c)  wyraża  zgodę  na  zastąpienie  wyrazów 
"innych przypadkach nienależytego wykonania Umowy” wyrazami "innych przypadkach 
rażącego  naruszenia  postanowień  umowy".  Zdaniem Wykonawcy  Zamawiający  może 
odstąpić od umowy w sytuacji rażącego naruszenia postanowień umowy, a nie każdego 
najdrobniejszego naruszenia jej warunków.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy. 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie kolejnego ustępu w § 7 w brzmieniu:  
„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie przekroczy 20% 
wartości całkowitej wartości Umowy”?, Na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił 
ograniczenia  całkowitej  wysokości  kar  umownych  do  20  %  kwoty  wartości  umowy, 
zwracamy się o rozważenie innej wartości procentowej.
Jednocześnie w ust. 1 lit. f) wyraz „10%" zostałby zastąpiony wyrazem „20%”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy. 

3. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień §7 Umowy zgodnie z Którym 
„Całkowita wysokość kar umownych za zdarzenia, które wystąpiły w danym miesiącu nie 
przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za dany miesiąc"?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy.

4.  Czy Zamawiający dopuszcza następujące brzmienie  §7 ust,  5  Umowy:  „Każda ze 
Stron może potrącić wzajemne należności po uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony".
Niejednokrotnie sam, fakt wystąpienia zdarzenia skutkującego powstaniem przykładowo 
roszczenia  o  naliczenie  kar  umownych,  jak  i  ustalenie  wysokości  tych  kar  może być 
sporne.  W takiej  sytuacji  niezbędne wydaje się  podjęcie przez Strony umowy działań 
zmierzających  nie  tylko,  do  ustalenia  przesłanek  skutkujących  naliczeniem  kar 
umownych, ale także czynników wpływających na ich wysokość. Niczym nieograniczone 
jednostronne prawo naliczenia 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 wysokości.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy. 

5. Wykonawca zwraca się ponadto o uwzględnienie w treści Umowy np. jako nowego 
paragrafu Umowy: „Odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron z tytułu utraconych korzyści 
(lucrum cessans) jest wyłączona".
Odpowiedź:
Zamawiający nie  godzi  się  na wniesienie  do Umowy zapisu „Odpowiedzialność 
którejkolwiek  ze  Stron  z  tytułu  utraconych  korzyści  (lucrum  cessans)  jest 
wyłączona"

6. Zgodnie z treścią § 2 ust. 6 Umowy „Płatność za przedmiot umowy, będzie dokonana 
na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w ciągu 30 
dni  licząc  od  daty  dostarczenia  Płatnikowi  wskazanemu  w  §  2  ust,  5  prawidłowo 
wystawionej faktury VAT".
Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych takie 
określenie terminu płatności nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku 
podatkowego,  co  w  Konsekwencji  naraża  Wykonawcę  na  sankcje  z  tytułu 
nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych. 
Wskazać  należy,  iż  takie  ukształtowanie  warunków  umowy  naraża  Wykonawcę  na 
niebezpieczeństwo  błędnego  określenia  powyższych  terminów,  co  w  konsekwencji 



doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić 
należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu 
płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data 
pewna), nie zaś od daty Jej dostarczenia Zamawiającemu.
W  związku  z  powyższym  Wykonawca  zwraca  się  z  pytaniem,  czy  Zamawiający 
dopuszcza  możliwość  modyfikacji  treści  §2  ust.  6  Umowy  zastąpienie  wyrazu 
„dostarczenia" wyrazem „wystawienia"?.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy. 

7. § 6 lit. a) Projektu Umowy - Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy 
w przypadku więcej  niż  trzykrotnego naruszeniu terminów określonych w umowie lub 
przepisach  obowiązujących  Wykonawcę  dotyczących  zapewnienia  wymaganych 
parametrów łączy,   wykonawca  zwraca się  o  doprecyzowanie,  że  odstąpienie  będzie 
możliwe  tylko  wówczas,  gdy  więcej  niż  trzykrotne  naruszenie  terminów  nastąpiło  z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na zmianę treści par. 6 lit a.

8. 6 lit. b) Projektu Umowy - Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w 
przypadku nie rozpoczęcia w wymaganym terminie świadczenia usług lub choćby części 
usług  będących  przedmiotem  umowy,  wykonawca  zwraca  się  o  doprecyzowanie,  że 
odstąpienie będzie możliwe tylko wówczas, gdy nie rozpoczęcie świadczenia usług lub 
części usług nastąpiło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na zmianę treści par. 6 lit b.

9.  §  7  ust.  1  lit.  b)  Projektu  Umowy -  Zamawiający przewiduje  możliwość  naliczenia 
jednorazowej  kary  umownej  w  przypadku  „nie  wykonania  lub  ciągłego  nienależytego 
wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub jej części polegającego na więcej 
niż  trzykrotnym  naruszeniu  terminów  określonych  w  umowie  lub  przepisach 
obowiązujących Wykonawcę dotyczących zapewnienia wymaganych parametrów łączy w 
wysokości  10%  wynagrodzenia  umownego  brutto.  Wykonawca  zwraca  się  o 
doprecyzowanie, że naliczenie kar umownych będzie możliwe tylko wówczas, gdy więcej 
nit trzykrotne naruszenie terminów nastąpiło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy. 

10. § 7 ust. 3 Projektu Umów" zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania 
zastępczego  przedmiotu  umowy  w  przypadku  rażącego  nieprzestrzegania  przez 
Wykonawcę warunków umowy, w szczególności w zakresie uruchomienia łączy w danych 
relacjach  czy  też  zapewnienia  odpowiednich  parametrów  łączy,  Zamawiającemu 
przysługuje  prawo zlecenia  realizacji  usług  innemu podmiotowi  na  koszt  Wykonawcy. 
Wykonawca zwraca się o określenie jakie naruszenia postanowień umowy Zamawiający 
uzna  za  rażące  nieprzestrzeganie  warunków umowy  i  mogące  skutkować  zleceniem 
wykonania zastępczego?
Odpowiedź:
Zamawiający opisał rażące nieprzestrzeganie warunków umowy w par. 7 ust.3

11.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na  wniesienie  wadium dla  wszystkich  zadań na 
jednym  dokumencie  i  czy  suma  wadium może  zostać  zsumowana,  czy  musi  zostać 
rozpisana dla każdego zadania wraz z odpowiadającymi im kwotami wadium?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium dla wszystkich zadań na jednym 
dokumencie.  Suma wadium musi  zostać  rozpisana  dla  każdego zadania  wraz  z 



odpowiadającymi im kwotami wadium.

12.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zawarcie  Jednej  umowy  dla  kilku  zadań  w 
przypadku ich wygrania przez jednego Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie jednej umowy dla kilku zadań.

13. dot. części 3 - Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ i uruchomienie 
kanału  cyfrowego  o  prędkości  transmisji  128  kbit/s  w  relacji:  KMP  Koszalin  75-009 
Koszalin, ul. Słowackiego 11 PP Mielno 75-032 Mielno, ul. Bol. Chrobrego 10?

14. dot. części 8 - Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ i uruchomienie 
kanału  cyfrowego  o  prędkości  transmisji  128  kbit/s  w  relacji:  KPP  Drawsko  78-500 
Drawsko Pom., ul. Obr. Westerplatte 3 - KP Czaplinek 73-550 Czaplinek, ul. Drahimska 
78
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załączniku nr 6 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania z dnia  15.02.2013

1. (...)  proszę uprzejmie o doprecyzowanie informacji  czy łącza o przepływności  2048 
kbit/s znajdujące się pośród zadań 1-35 postępowania powinny być uruchomione jako 
łącza strukturalne (ze strukturą G.704,  przepustowość użytkowa 1984 kbit/s)  czy jako 
łącza niestrukturalne G.703?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga łączy (ramkowanych) w standardzie G.704.

Odpowiedzi na pytania z dnia  18.02.2013

1. projekt umowy, paragraf 1 ust 5,a) – wnosimy o wydłużenie terminu na ewentualne 
poprawki na 2 dni robocze
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy.

2. projekt umowy, paragraf 2 ustęp 6 – prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się 
na  modyfikację  zapisu,  w  taki  sposób,  by  bieg  terminu  zapłaty  był  liczony  od  dnia 
wystawienia faktury? Za taką konstrukcje przemawia sposób zredagowania przepisów 
podatkowych. Zaproponowane przez zamawiającego określającego terminu płatności nie 
pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego co w konsekwencji 
naraża  wykonawcę  na  sankcję  skarbowe  z  tytułu  nieterminowego  odprowadzania 
podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych ( art. 19, ust13 pkt 16 ustawy z 
dnia 05.04.2004 o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz, 535 z późn. zm.) oraz 
art.  12  ust.  3d pkt  16 ustawy z  dnia 15.02.1992 r.  o  podatku  dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz 654 z późn. zm.) Wskazujemy ponadto, że  
Zamawiającego  jako  podatnika  VAT  również  dotyczą  zapisy  ustawy  o  podatku  od 
towarów i  usług,  tzn.  zgodnie z art.  86 ust.  11 tej  ustawy prawo do obniżania kwoty 
podatku  należnego  o  podatek  naliczony powstaje  w  rozliczeniu  za  okres  ,  w  którym 
przypada okres płatności  lub  w miesiącu następnym.  W tym stanie rzeczy zauważyć 
należy,  iż  takie  ukształtowanie  warunków  umowy  naraża  wykonawcę  na  istotne 
niebezpieczeństwo  błędnego  określania  powyższych  terminów,  co  w  konsekwencji 
doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić 
należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu 
płatności od daty wystawienia faktury VAT ( z punktu widzenia wykonawcy jest to data 
pewna),  nie  zaś  od  daty  jej  otrzymania  przez  Zamawiającego.  Czy  zamawiający 



dopuszcza możliwość modyfikacji treści tego zapisu w taki sposób, żeby termin płatności 
określany  był  na  30  dni  od  daty  wystawienia  faktury,  Czy  Zamawiający  dopuszcza 
elektroniczne przekazywanie faktur lub ich obrazów?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy.

3. projekt umowy, paragraf 2 ust 12 – bardzo prosimy o dookreślenie maksymalnej liczby 
łączy z jakiej Zamawiający może zrezygnować w trakcie trwania umowy. Jest to bardzo 
ważna informacja celem prawidłowego skalkulowania oferty, Np. do 5 % ogólnej liczby 
łączy
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy.

4.  projekt  umowy,  paragraf  3  –  prosimy  o  wskazanie  kto  jest  odpowiedzialny  za 
przygotowanie infrastruktury w budynkach Zamawiającego.
Odpowiedź:
Osobą  odpowiedzialną  za  przygotowanie  infrastruktury  w  budynkach 
Zamawiającego jest Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie.

5. projekt umowy, paragraf 7 ust 6 – wykonawca rozumie konieczność zabezpieczenia 
interesów Zamawiającego, ale taki zapis dyskryminuje Wykonawcę. Takie postanowienie 
jest niedopuszczalne w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych. Potwierdzeniem 
tego jest uzasadnienie wyroku Zespołu Arbitrów przy Prezesie UZP z dnia 13 sierpnia 
2003  r.  (sygn.  Akt  UZP/ZO/0-1221/03).  Do  naczelnych  zasad  udzielania  zamówień 
publicznych  należy  zasada  równego  traktowania  podmiotów  ubiegających  się  o 
zamówienie publiczne oraz zasada prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący 
zachowanie  uczciwej  konkurencji.  Określenie  przez  Zamawiającego  warunki  powinny 
mieć  na  celu  jedynie  ustalenie  zdolności  określonego  podmiotu  do  wykonania 
zamówienia, w związku z czym nie mogą prowadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji 
Wykonawców.  Faktem  jest,  że  Zamawiający  ma  prawo  stosować  w  SIWZ  kryteria 
pozwalające dokonać mu wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak swoboda ta nie może 
być niczym nie ograniczona. Strony układając przyszły stosunek prawny muszą pamiętać 
jego  celu  i  treści  oraz  o  podstawowej  zasadzie  określonej  w  przepisie  art.  5  k.c 
„współżycia  społecznego”.  W myśl  art.  139  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień  kodeksu 
cywilnego.  Rażąco  wysokie  kary  biorąc  pod  uwagę  wartość  i  zakres  zamówienia  , 
prowadzą  do  sprzeczności  celu  umowy  z  zasadami  współżycia  społecznego,  której 
skutkiem jest bezwzględna nieważność czynności prawnej stosownie do przepisu art. 353 
k.c w zw. Z art. 58 paragrafu 1 k.c.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał istotnych zmian w załącznika nr 8 do SIWZ - projekt Umowy.

W związku z wprowadzeniem istotnych zmian do ogłoszenia o zamówieniu oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1) 
przedłuża termin składania ofert o termin nie krótszy niż 22 dni od dnia 15.03.2013r., w 
którym  przekazał  zmiany  ogłoszenia  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji  Wspólnot 
Europejskich.
Termin składania ofert oraz wadium upływa w dniu 08.04.2013r. godz. 11.30


