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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. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść
zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29.07 i 01.08.2014 r. wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie 1

Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Zamówienia prawo bezpłatnego dostępu
i  korzystania  z  powierzchni  oraz  zasilania  niezbędnych  do  zainstalowania  oraz  korzystania  z  urządzeń
do świadczenia Usługi w lokalizacjach wskazanych w OPZ? 

Odpowiedź: 

Ze względu na nieprecyzyjne  pytanie, Zamawiający informuje, że Wykonawca ma możliwość dokonania wizji
lokalnych w poszczególnych lokalizacjach przed złożeniem ofert,  celem ustalenia możliwości instalacji i korzy-
stania z urządzeń do świadczenia usług. Zapisy są sprecyzowane w załączniku nr 6 do siwz; „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia”.

Pytanie 2

Czy  Zamawiający  dopuszcza  realizację  usług  wskazanych  w  OPZ  za  pomocą  dedykowanych  radiolinii,
co pozwala zachować wszelkie parametry i brak ograniczeń w świadczonej usłudze – jak SLA, opóźnienia ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił technologii realizacji usług, w związku z tym dopuszcza dostęp do realizacji usług za 
pomocą dedykowanych radiolinii. 

Pytanie 3
W Załączniku Nr 8.2 do oraz Załączniku Nr 8.1 do siwz– „Wzór umowy” § 2, punkt 12 „Zamawiający zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy możliwość zmniejszenia ilości dzierżawionych łączy z 30 dniowym okresem
wypowiedzenia w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej Zamawiającego.” Czy w przypadku likwidacji
któregoś  z  łączy  Zamawiajacy  zapłaci  karę  Wykonawcy  (który  poniósł  koszty  związane  z  zestawieniem
likwidowanego  łącza)   równą  iloczynowi  miesięcznej  wartości  kosztów  dzierżawy  likwidowanego  łącza
oraz liczby miesięcy, które pozostały do końca umowy? 

Odpowiedź:

W przypadku likwidacji łączy Zamawiający nie przewiduje opłat karnych.

Pytanie 4
W Załączniku Nr 8.2 do oraz Załączniku Nr 8.1 do siwz– „Wzór umowy” § 5, punkt 1 „Zamawiający może
żądać  zmiany  parametrów  usługi  w  zakresie:  zmiany  miejsca  instalacji  oraz  przepływności  łącza.”.  Czy
zamawiający może określić maksymalną przepustowość łączy dla poszczególnych zadań?

Odpowiedź: 

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie może określić maksymalnej przepustowości łączy.

Pytanie 5
W Załączniku Nr 8.2 do siwz oraz Załączniku Nr 8.1 do siwz– „Wzór umowy” § 3, punkt 7: „Pisemnego 
informowania służb eksploatacyjnych Zamawiającego o planowych pracach dotyczących łączy dzierżawionych 
stanowiących przedmiot Umowy nie później niż 7 dni przed ich przeprowadzeniem”. Czy Zamawiający 



dopuszcza zmianę tego zapisu na: „Pisemnego informowania służb eksploatacyjnych Zamawiającego o 
planowych pracach dotyczących łączy dzierżawionych stanowiących przedmiot Umowy nie później niż 2 dni 
przed ich przeprowadzeniem”?

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści umowy.

Pytanie 6
Zgodnie z treścią SIWZ: załącznik Nr 8.1 do siwz,  załącznik Nr 8.2 do siwz
Wzór umowy
UMOWA Nr ZZ - …......... /2014
 „(…)
§ 7
(…)
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia 
realizacji usług innemu podmiotowi.
(…)”.
Mając na uwadze projektowane postanowienie umowy wnoszę o rzeczowe wyjaśnienie, jak  w okolicznościach
niniejszego  postępowania  należy  według  Zamawiającego  rozumieć  oraz  interpretować  twierdzenie  według
którego  w przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę  warunków umowy,  Zamawiającemu przysługuje  prawo
zlecenia realizacji usług innemu podmiotowi. 

Odpowiedź: 

Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia realizacji usług innemu podmiotowi po wcześniejszym odstąpieniu
od umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 6 umowy. Zlecenie realizacji usług innemu
podmiotowi nastąpi w trybie zamówień publicznych.

Pytanie 7
Mając  na  uwadze  projektowane  postanowienie  umowne  uprzejmie  proszę  o  rzeczowe  oraz  wyczerpujące
wyjaśnienie, jakie konkretnie sytuację według Zamawiającego będą stanowiły o naruszeniu przez Wykonawcę
warunków umowy.

Odpowiedź: 

Zamawiający w § 6 umowy wskazał przypadki, które uzna za naruszenie warunków umowy, które będą mogły
skutkować odstąpieniem od umowy i zleceniem realizacji usług innemu podmiotowi.

Pytanie 8
Zważywszy  na  projektowane  postanowienie  umowne  uprzejmie  proszę  o  rzeczowe  oraz  wyczerpujące
wyjaśnienie  według  jakich  konkretnie  reguł  Zamawiający będzie  weryfikował  okoliczność  naruszenia  przez
Wykonawcę warunków umowy, które miałyby spowodować skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia
do zlecenia realizacji usług innemu podmiotowi.

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie weryfikował okoliczność naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, mogącą skutko-
wać odstąpienie od umowy i zleceniem realizacji usług innemu podmiotowi, mając na uwadze treść §6 umowy.

Pytanie 9 
Wykonawca  wskazuje,  że  naliczenie  przez  Zamawiającego  potencjalnych  kar  umownych  powinno  być
poprzedzone  przeprowadzeniem  postępowania  reklamacyjnego  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U.
2014. 284). 
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 projektów obu umów 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 Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w
sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. 2014. 284), 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 nie wyraża zgody na modyfikację treści umowy, z uwagi na fakt, iż w § 10 znajdują się zapisy doty-
czące postępowania reklamacyjnego, a w § 11 znajduje się odesłanie do ustawy Prawo telekomunikacyjne i prze-
pisów wykonawczych do tej ustawy.

Pytanie 10
Uprzejmie proszę o udzielenie informacji,  czy  Zamawiający dopuszcza realizacje usług objętych niniejszym
postępowaniem  przy  wykorzystaniu  technologii  bezprzewodowej  w  paśmie  licencjonowanym?  Powyższe
pytanie odnosi się do lokalizacji KPP Dębno.

Odpowiedź: 
Zamawiający  nie  określił  technologii  realizacji  usług,  w  związku  z  tym  dopuszcza  realizacje  usług  przy
wykorzystaniu technologii bezprzewodowej w paśmie licencjonowanym.

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