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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  „dzierżawa 
łączy  telekomunikacyjnych  dla  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Szczecinku  oraz  dla  Komendy 
Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim”.

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

Pytanie 1: 
Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą 
w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane 
wymagane przez art. 374 § 1 KSH.
Odpowiedź: 
Część komparycyjna umowy zawierać będzie wyłącznie dane niezbędne do identyfikacji wykonawcy. Do umowy będą 
wpisywane tylko dane wymienione we wzorze umowy. 

Pytanie 2: 
Wykonawca zwraca się  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 modyfikację treści umowy.

Pytanie 3: 
 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację i umieszczenie w § 8 Umowy zapisu, zgodnie, z którym: 
a) „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 8 ust. 1, pkt b, c, d, e nie przekroczy 15% wartości  
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy”? 
b) „Łączna suma kar umownych, bonifikat odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na podstawie § 8 ust. 1, 
pkt b, c, d, e Umowy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu”?
Wykonawca zwraca się, na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar 
umownych do 10% kwoty wartości umowy, o rozważenie innej wartości procentowej, gdyż wskazanie maksymalnej 
wysokości kar umownych umożliwi oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w 
treści oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści umowy.

Pytanie 4: 
W treści § 8 ust. 5 Umowy Zamawiający przewidział dla siebie prawo potrącenia kar umownych wynagrodzenia  
(faktury).  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. 
W związku z  powyższym, z  uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron  umowy,  Wykonawca zwraca  się  z 
pytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów Umowy poprzez modyfikację zapisu 
poprzez dodanie do treści § 8 ust. 6 Umowy słów „i po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego ”?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści umowy.

Pytanie 5:
Zgodnie z treścią § 7 Umowy Stronom przysługuje możliwość jej rozwiązania z zachowaniem 1 -miesięcznego 
okresu wypowiedzenia.
Należy zauważyć, że proponowana umowa ma charakter umowy zawartej na czas określony. Wynika to z treści §  



6 ust. 1 Umowy. Istotą i naturą (w rozumieniu art. 3531 k.c.) zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na 
czas określony jest brak możliwości wcześniejszego jej zerwania w drodze wypowiedzenia którejkolwiek ze stron  
kontraktu. Możliwość przerywania okresu trwania zobowiązania jest, bowiem właściwa dla umów zawieranych na 
czas nieokreślony i dla tego rodzaju umów przewidziana została instytucja wypowiedzenia umowy. 
W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający potwierdza, że § 1 ust.6 Umowy 
zostanie wykreślony lub zmodyfikowany poprzez wskazanie konkretnych powodów?
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy poprzez usunięcie paragrafu 7.

Pytanie 6: 
Ust.  2  OPZ  –  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  przepływności  łącza.  Wykonawca  zwraca  się  o 
wskazanie, w jakim czasie, oraz do jakiej maksymalnej wartości może zostać zmieniona przepływność łącza. W 
obecnej redakcji OPZ nie pozwala wykonawcy na określenie rozmiaru świadczenia wykonawcy, w szczególności 
poprzez brak możliwości weryfikacji jakiego rodzaju infrastruktura jest wymagana dla zapewnienia wymaganej 
przez Zamawiającego przepływności. Wobec czego należy uznać, że OPZ nie uwzględnia wszystkich okoliczności 
niezbędnych do złożenia oferty i jest niezgodne z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.
Odpowiedź: 
Szczegóły dotyczące ewentualnych zmian reguluje § 5 wzoru umowy.

Pytanie 7: 
§  2  ust.  8  Projektu  Umowy –  Zamawiający  przewiduje,  że  ceny  pozostaną  niezmienione  przez  cały  okres 
obowiązywania umowy. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zmianę cen brutto, przy 
pozostawieniu niezmienionych cen netto, w przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług?.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen brutto w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT.

Pytanie 8: 
Zamawiający przewidział,  że do umowy dla każdej części zamówienia Wykonawcy mają dołączyć stosowane 
przez nich Regulaminy świadczenia usług dla usługi dzierżawy łączy. Wykonawca wskazuje, że na podstawie art.  
56 ust. 5 Prawa telekomunikacyjnego dostawcy usług nie muszą stosować regulaminów świadczenia usług, jeśli 
wszystkie  wymagane  elementy  wskazane  w  art.  56  ust.  3  Prawa  telekomunikacyjnego  zostały  umieszczone 
bezpośrednio w samej umowie. Dzierżawa łączy jest usługą, z której ze względu na jej specyfikę i przeznaczenie  
korzystają  jedynie  Klienci  biznesowi.  Nie  każdy Wykonawca  posiada  regulamin  dla  tej  usługi,  ponieważ  w 
praktyce stosowanie regulaminów wymaga spełnienia określonych procedur, a wszystkie elementy wymagane 
przez art. 56 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego są zawarte we wzorze umowy stosowanym przez Wykonawcę dla 
usługi dzierżawy łączy. Z wielu względów proceduralnych i biznesowych nie jest możliwe stworzenie takiego 
regulaminu przez dostawców usług, którzy nie posiadają obecnie regulaminu, stworzenie takiego regulaminu dla 
jednego  Klienta  również  nie  jest  możliwe,  ponieważ  regulamin  ma  zastosowanie  do  wszystkich  Klientów 
korzystających z danej usługi.
W związku z tym wszystkie elementy wymagane przez Prawo telekomunikacyjne w przypadku braku regulaminu 
świadczenia usług powinny znajdować się w umowie. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć  
karę  na  przedsiębiorcę  telekomunikacyjnego,  który  świadczy  usługi  na  podstawie  umowy  niezawierającej 
wszystkich  elementów wskazanych w Prawie  telekomunikacyjnym,  kara  pieniężna  w takim przypadku może 
wynieść do 3 % przychodu osiągniętego w roku poprzednim. Byłaby więc to dla Wykonawców dodatkowa kara 
pieniężna zwiększająca ryzyko złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca prosi o nienarażanie 
Wykonawców na ryzyko zapłaty takiej kary i możliwość umieszczenia bezpośrednio w projekcie umowy przed jej  
podpisaniem uzgodnionych z Zamawiającym elementów wymaganych przez przepisy art. 56 i następnych Prawa 
telekomunikacyjnego  w  przypadku,  gdy  Wykonawcy  nie  stosują  regulaminów  świadczenia  usług  dla  usługi 
dzierżawy łączy.  Wykonawca wskazuje,  że są  to  przykładowo takie  kwestie  jak np.  wskazanie  postępowania  
reklamacyjnego, które określone jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w 
sprawie  trybu  postępowania  reklamacyjnego  oraz  warunków,  jakim  powinna  odpowiadać  reklamacja  usługi 
telekomunikacyjnej oraz inne wymagane przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego.
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść umowy w paragrafie 11 pkt.3 usuwając  Załącznik nr 4 – Regulamin Świadczenia  
usług Wykonawcy.

Pytanie 9: 
W § 8 projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) Zamawiający określił kary umowne, jakie Wykonawca poniesie  
w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy.  Zamawiający  zastrzegł,  że  kary  umowne 



wskazane w § 8 ust. 1 pkt. c), d) wzoru umowy będą naliczane, jeśli podstawa do ich naliczenia nastąpi z powodu  
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Takiej informacji brakuje natomiast w § 8 ust. 1 pkt  
b) wzoru umowy. Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym i kodeksem cywilnym Wykonawca nie ponosi bowiem 
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z działania siły wyższej bądź samego Zamawiającego, które mogą 
mieć wpływ na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, takie zdarzenia są niezależne od woli i starań  
Wykonawcy.
Wykonawca prosi więc Zamawiającego o dodanie podobnego sformułowania do § 8 ust. 1 pkt b) wzoru umowy, 
które  mogłoby  brzmieć  następująco:  "Kara  wskazana  powyżej  znajduje  zastosowania  w  przypadku,  gdy  do 
niewykonania lub ciągłego nienależytego wykonywania umowy doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca".
Odpowiedź: 
Zamawiający zmieni brzmienie paragrafu 8 ust.1 pkt b), dodając zapis:
"Kara wskazana powyżej znajduje zastosowania w przypadku, gdy do niewykonania lub ciągłego nienależytego  
wykonywania umowy doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca".

W związku z powyższymi  Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy dokonuje 
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 7 wzór umowy.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 7 do SIWZ.  
              Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

              Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 28.11.2013r. do godz. 11:30.

          

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


