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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 „dzierżawę
cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań,
które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23.07.2014r. wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie 1
W § 2 ust. 11 i 12 Projektu Umowy (zał. nr 8.1 i 8.2)  Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z łączy
przy likwidacji jednostki, oraz zmiany lokalizacji łącza w przypadku przeniesienia jednostki. Wykonawca zwraca
się o wyjaśnienie, ile jednostek jest planowanych do likwidacji oraz przeniesienia, a także, dokąd ewentualnie
jednostki mogą zostać przeniesione?

Odpowiedź: 
Zamawiający  potwierdza,  że  rezygnacja  z   łączy  możliwa  jest  tylko  w  przypadku  likwidacji  jednostki
organizacyjnej,  bądź  w  przypadku  jej  przeniesienia.  Na  obecną  chwilę  nie  ma  w  planach  likwidacji
lub przeniesienia jednostek..

Pytanie 2
Dot. § 5 w zw. z § 2 ust.  11 (zał. nr 8.1 i  8.2) - Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy procedura zmiany
lokalizacji łącza, o której mowa w przedmiotowym postanowieniu dot. okoliczności, o których mowa w § 2 ust.11
Projektu Umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że procedura zmiany lokalizacji łącza dotyczy okoliczności, o których mowa w § 2
ust.11 Projektu Umowy.

Pytanie 3
Zwracamy  się  o  potwierdzenie,  że  w  przypadku  wyboru  oferty  Wykonawcy  prowadzącego  działalność
gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów (zał. Nr 8.1 i 8.2) poświęcona Wykonawcy,
będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż w część komparacyjna umowy zawierać będzie dane wymagane przez powszechnie
obowiązujące  przepisy  prawa,  w  tym  dane  określone  w  art.  374  §  1  KSH,  w  przypadku  wyboru  oferty
Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej.

Pytanie 4
Wykonawca zwraca się o uzupełnienie postanowień § 2 Umowy (zał. Nr 8.1 i 8.2) 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 5

Wykonawca zwraca z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w § 7 Umowy (zał. Nr 8.1 i 8.2)
o zapisu, zgodnie, z którym :

a) „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 7 ust. 1 pkt b, c, d, e Umowy nie przekroczy 10%
wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy”? 

b) „Łączna suma kar umownych, bonifikat, odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na podstawie § 7 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 6

W treści § 7 ust. 5 Umowy (zał. Nr 8.1 i 8.2) Zamawiający przewidział dla siebie prawo potrącenia kar umownych
z 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. 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 modyfikację zapisu poprzez
dodanie do treści § 7 ust. 5  Umowy  słów „, po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego ”?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści umowy.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.
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