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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 i 22.11.2013r. wraz z wyjaśnieniami: 

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.
Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się na dodanie do projektu umowy zapisu celem dostosowania wzoru umowy do  
obowiązujących przepisów prawa i zmienia treść punktu 21 załącznika nr 7 do SIWZ poprzez wykreślenie zapisu:
"Zamawiający ma prawo do składania reklamacji  w przedmiocie  umowy. Wykonawca musi  zająć stanowisko  
wobec reklamacji i dostarczyć je w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od  
otrzymania  reklamacji przesłanej w formie pisemnej na adres Wykonawcy."
i dodanie :
"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.". 

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.".



Odpowiedź: 
Zamawiający  zgadza  się  na  dodanie  do  projektu  umowy  zapisu  celem  dostosowania  wzoru  umowy  do  
obowiązujących  przepisów  prawa  i  zmienia  treść  punktu  21  załącznika  nr  7  do  SIWZ  poprzez  wykreślenie  
zapisu:"Zamawiający  ma  prawo  do  składania  reklamacji  w  przedmiocie  umowy.  Wykonawca  musi  zająć  
stanowisko wobec reklamacji i dostarczyć je w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego  w  ciągu  14  dni  
roboczych  od  otrzymania  reklamacji  przesłanej w formie pisemnej na adres Wykonawcy."
i dodanie :
"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.". 

Pytanie 3:
Wykonawca zwraca 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 4:
Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie w umowie zapisu zgodnie z którym „Całkowita suma kar umownych 
naliczonych na podstawie pkt 22b IPU, nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto Umowy.
Na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 10% kwoty 
wartości umowy, zwracamy się o rozważenie innej wartości procentowej. Dopiero bowiem wskazanie maksymalnej 
wysokości kar pozwala Wykonawcom na oszacowanie ryzyka związanego z karami i uwzględnienie go w wycenie.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści umowy.

Pytanie 5:
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie w Umowie postanowień zgodnie z 
którymi „Łączna suma kar umownych, bonifikat, odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na podstawie pkt 22 
IPU, nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu”? 
Wykonawca  zwraca  uwagę,  że  określenie  ograniczenia  wysokości  kar  umownych  umożliwia  dokonanie  oceny 
ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia postanowień umowy o taki zapis.

Pytanie 6:
Wykonawca  zwraca  się  o  uzupełnienie  postanowień  IPU  poprzez  dodanie  nowego  ustępu  o  treści:  „W razie 
ustawowej  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 7:
Czy wziąwszy pod uwagę potrzebę doprecyzowania warunków świadczenia usług zgodnie z wymogami prawa 
telekomunikacyjnego (art. 59 i n. ustawy Prawo telekomunikacyjne), Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia 
do wzoru umowy regulaminów świadczenia poszczególnych usług telekomunikacyjnych (w zakresie usług objętych 
przedmiotem umowy), wydanego przez Wykonawcę zgodnie z treścią ustawy Prawo telekomunikacyjne, oczywiście 
przy założeniu, że taki regulamin wiązałby strony jedynie w zakresie nieuregulowanym i niesprzecznym z Umową 
(tj.  uzupełniałby postanowienia projektu umowy o szczegółowe postanowienia regulaminu dotyczące warunków 
świadczenia usług)?
Odpowiedź: 
Zamawiający  wymaga  dołączenia  do  umowy  regulaminu  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych,  co  zostało  
określone w  załączniku nr 7 do SIWZ "Istotne dla zamawiającego postanowienia,  które zostaną  



wprowadzone do treści zawieranej umowy".

Pytanie 8:
Roz. XVI siwz – Czy Zamawiający wymaga załączenia projektu umowy do oferty, czy też Zamawiający przewiduje, 
że wykonawca winien przedstawić projekt umowy przed jej podpisaniem, a po wyborze oferty najkorzystniejszej?
Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie zawiera treść rozdz. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 9:
Pkt.  11  IPU  –  Zamawiający  przewiduje  możliwość  rezygnacji  z  usługi  w  przypadku  likwidacji  jednostki 
organizacyjnej. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie ile jednostek i w jakim okresie planuje poddać likwidacji 
swoje jednostki organizacyjne. Świadczenie usług telekomunikacyjnych ma charakter ciągły,  stąd dla określenia 
rozmiaru  świadczenia  przez  wykonawcę,  konieczne  jest  wskazanie  ilości  lokalizacji  i  czasu  trwania  usługi.  W 
obecnej redakcji ww. postanowienie nie uwzględnia wszystkich okoliczności mających wpływ na przygotowanie 
oferty.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie  przewiduje likwidacji  lokalizacji  do których  świadczone będą przedmiotowe usługi.  Jednakże  
zastrzega sobie taka możliwość w związku z ewentualnymi zmianami w strukturze organizacyjnej Policji.

Pytanie 10:
Pkt. 10 IPU – Zamawiający przewiduje przeniesienie Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim 
zwracamy się z prośbą o dopisanie nowego zdania „Przeniesienie nastąpi w przypadku możliwości technicznych 
świadczenia usługi przez operatora”.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na dopisanie zdania o podanej treści do pkt. 10 IPU.

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  istotne  dla  stron  postanowienia 
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.      

          


