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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”na „świadczenie 
usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań 
złożonych w dniu 20.11.2013r. : 

Pytanie 1: 
W Załączniku  nr  7  Zamawiający określił  istotne  postanowienia  umowy,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści 
zawieranej umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W punkcie 21 Załącznika 
nr 7 Zamawiający określił, że Wykonawca powinien rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
Wykonawca wskazuje, że postępowanie reklamacyjne jest uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia  1  października  2004  r.  w  sprawie  trybu  postępowania  reklamacyjnego  oraz  warunków,  jakim  powinna 
odpowiadać  reklamacja  usługi  telekomunikacyjnej,  które  określa  termin  rozpatrzenia  reklamacji  do  30  dni 
maksymalnie. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez dostawcę usług czynności mających na celu ustalenie 
przyczyny ewentualnej awarii  itp. termin 14 dni może nie być wystarczający, dlatego też ustawodawca przewidział 
maksymalny  termin  30  dni  na  rozpatrzenie  reklamacji,  aby  możliwe  było  przeprowadzenie  postępowania 
wyjaśniającego w prawidłowy sposób. Postanowienie punktu 21 Załącznika nr 7 do SIWZ jest więc niezgodne z 
w/w rozporządzeniem, które jest aktem nadrzędnym w stosunku do umowy, zapisy umowy niezgodne z aktem 
prawnym są nieważne. W związku z tym Wykonawca prosi o poprawienie punktu 21 Załącznika nr 7 do  SIWZ 
zgodnie z w/w rozporządzeniem i wskazanie, że postępowanie reklamacyjne będzie prowadzone w sposób określony 
w  rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  1  października  2004  r.  w  sprawie  trybu  postępowania 
reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej.

Pytanie 2: 
Wykonawca  wskazuje,  że  naliczenie  przez  Zamawiającego  kar  umownych  powinno  być  poprzedzone 
przeprowadzeniem  postępowania  reklamacyjnego  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  1 
października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać 
reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291). Zgodnie z w/w rozporządzeniem w przypadku 
niedotrzymania z winy dostawcy usług określonego w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych terminu 
rozpoczęcia świadczenia tych usług bądź niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej 
abonentowi  przysługuje prawo złożenia  reklamacji.  Zapis  ten jako akt  powszechnie obowiązującego prawa ma 
zastosowanie do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i ma pierwszeństwo przez zapisami umowy, które 
nie mogą być sprzeczne z w/w rozporządzeniem.
Tym samym Wykonawca wnosi o dodanie do projektu umowy następującego zapisu celem dostosowania wzoru 
umowy do obowiązujących przepisów prawa:
"Wszelkie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych niniejszą umową rozstrzygane 
będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania 
reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. 2004 r., 
Nr  226,  poz.  2291),  a  ewentualne  kary  umowne  naliczane  będą  po  zakończeniu  procedury  reklamacyjnej  w 
przypadku potwierdzenia, że do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.".

W  związku  z  koniecznością  dokładniejszego  przeanalizowania  odpowiedzi  na  powyższe  pytania, 
które  wpłynęły  w przedmiotowym postępowaniu  i  wymogiem udzielenia  odpowiedzi  w  ustawowym terminie, 
oraz  zbliżającym się  terminem składania  ofert  w dniu  26.11.2013r.,  Zamawiający na  podstawie  art.  38  ust.  6 
ww. ustawy przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 28.11.2013r.
Godziny składania i otwarcia  ofert oraz wniesienia wadium pozostają bez zmian. 

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.


