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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
województwa zachodniopomorskiego”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań,  które  wpłynęły
do Zamawiającego w dniu  01.12.2014 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz : 

Pytanie 1

Zgodnie z punktem IV SIWZ termin wykonania zamówienia wynosi 14 miesięcy licząc od dnia uruchomienia
wszystkich wymaganych w SIWZ usług, przy czym  uruchomienie ich musi nastąpić w dniu 01.01.2015 r.
Analogiczny zapis znalazł się w Załączniku Nr 8 do SIWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w
Załączniku Nr 7 do SIWZ tj. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy (pkt. 1  i pkt. 17).   
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę terminu wykonania zamówienia w ten sposób, że wynosić
on będzie 14 miesięcy licząc od uruchomienia wszystkich wymaganych Umową usług, przy czym uruchomienie
ich musi nastąpić   w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy  . 
Konsekwentnie Wykonawca wnosi o dokonanie stosownych zmian w treści SIWZ oraz w Załączniku Nr 8 do
SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku Nr 7 do SIWZ Istotne dla Zamawiającego
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Oczekiwaną  zmianę  uzasadniam  faktem,  iż  Wykonawcy  powinien  zostać  udzielony  odpowiedni  termin
umożliwiający rozpoczęcie świadczenia usług. Zasadność proponowanej zmiany wynika ponadto m.in. z treści
przepisu art. 183 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w
przypadku wniesienia odwołania zamawiający  nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 
W  okolicznościach  niniejszej  sprawy  wniesienie  odwołania  przez  któregokolwiek  wykonawców
zainteresowanych uzyskaniem zamówienia,  mogłoby skutecznie  uniemożliwić zachowanie terminu wykonania
zamówienia  określonego  w  SIWZ.  W konsekwencji  Wykonawca  zostałby  potencjalnie  narażony  na  ryzyko
zapłaty kar umownych za zwłokę lub odstąpienie od umowy, o których mowa w pkt. 22 lit. c) Załącznika Nr 7 do
SIWZ Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
W tym stanie rzeczy uznać należy, iż zmiana zapisów dotyczących terminu realizacji zamówienia określonego w
SIWZ jest celowa  całkowicie uzasadniona.
Ponadto w ocenie Wykonawcy zasadne jest, aby rozpoczęcie wykonywania usługi mogło nastąpić co najmniej po
upływie 30 dni od daty zawarcia umowy. Powyższe stanowisko w pełni koresponduje z orzecznictwem Krajowej
Izby Odwoławczej. 
W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 lipca 2008 r., (sygn. akt: KIO/UZP 707/08) stoi wyraźnie, iż:
„Wyznaczenie  terminu rozpoczęcia  usługi  po zawarciu  umowy,  a  więc  w sposób umożliwiający wybranemu
wykonawcy podjęcie działań na rzecz realizacji zamówienia, z zaangażowaniem finansowym i organizacyjnym
włącznie,  winien  być  tak  określony,  aby  dawał  możliwość  wywiązania  się  ze  zobowiązania  zarówno
podmiotom,  które  dotychczas  świadczyły  tego  rodzaju  usługi  telekomunikacyjne  (w  tym  na  rzecz
Zamawiającego) i posiadają pełną lub częściową infrastrukturę sieciową, jak i tym podmiotom, które dla
realizacji  zamówienia muszą zawierać umowy dzierżawy łączy od firm, będących ich właścicielami czy
dysponentami”.
Stanowisko Wykonawcy jest również zgodne z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 czerwca 2010 r.
(sygn. KIO/UZP 1123/10) w sprawie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Skład orzekający Izby stwierdza,
że:  „(…)  przewidzenie  zbyt  krótkiego,  (…)  okresu  przeznaczonego  na  przygotowanie  wykonawcy  do
rozpoczęcia spełniania świadczenia, gdy konieczne jest dosyć skomplikowane przygotowanie wykonawcy do
spełniania świadczenia, nie może być uznane jako właściwe stosowanie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp (…)”.

W okolicznościach niniejszej sprawy warto również zważyć na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12
lipca 2010 roku (sygn. akt KIO/UZP 1246/10), w którym ta odniosła się do problematyki sposobu wyznaczania
terminu na uruchomienie usługi telekomunikacyjnej: „W konsekwencji Izba stoi na stanowisku, że zamawiający
naruszył art. 7 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy, gdyż w zasadzie uniemożliwił innym wykonawcom, niż obecny
usługodawca,  zaoferowanie  realizacji  zamówienia  we  wskazanym  przez  zamawiającego  terminie.  Termin
rozpoczęcia  świadczenia  usług  powinien  być  tak  określony,  aby  dawał  możliwość  wywiązania  się  ze



zobowiązania zarówno podmiotom, które dotychczas świadczyły tego rodzaju usługi telekomunikacyjne na
rzecz  zamawiającego i  posiadają  pełną infrastrukturę  sieciową, jak i  tym wykonawcom, którzy  w celu
realizacji umowy muszą zawrzeć umowy dzierżawy łączy z ich właścicielami bądź chcieliby zainstalować
własną  infrastrukturę.  Zasadnym  jest  więc,  aby  wykonawcy  dysponowali  30  dniami  na  uruchomienie
świadczenia usług (...)”. 

Dodatkowym potwierdzeniem powyższego pozostaje również wyrok Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień
Publicznych  z  dnia  23  sierpnia  2007  roku  (sygn.  akt  UZP/ZO/0-1030/07,  UZP/ZO/0-1031/07,  UZP/ZO/0-
1044/07),  który  zawiera  tezę,  iż  wyznaczenie  zbyt  krótkiego  terminu  na  realizację  usług
telekomunikacyjnych  jest  faktycznie  preferowaniem  dotychczasowego  dostawcy  i  jest  tym  samym
naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. 
Podobnie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 lipca 2009 roku (sygn. akt KIO/UZP 874/09) Izba
przychyliła się do zarzutu odwołującego, iż wyznaczenie zbyt krótkiego terminu na rozpoczęcie świadczenia
usługi telekomunikacyjnej jest naruszeniem art. 29 ustawy Pzp. 

Odnosząc  postanowienia  SIWZ  w  zakresie  terminu  wykonania  zamówienia  wskazuję,  że  wyznaczenie  zbyt
krótkiego terminu na rozpoczęcie  świadczenia  usługi,  poprzez  wykluczenie  swobodnej  konkurencji  w istocie
uniemożliwi Zamawiającemu realne obniżenie kosztów zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Co  więcej,  nie  może  być  kwestionowane,  że  wadliwe  wyznaczenie  terminu  rozpoczęcia  świadczenia  usług
zmusza  wykonawców składających  oferty w postępowaniu,  do  skalkulowania  ceny oferty z  uwzględnieniem
kosztów ewentualnych kar umownych. 

Należy także przypomnieć, iż zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki
publiczne  powinny  być  dokonywane  w  sposób  celowy  i  oszczędny,  z  zachowaniem  zasady  uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów 

Zarazem art.  17  ustawy z  dnia  17  grudnia  2004  r.  o  odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów
publicznych stanowi, iż naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego,
któredgo przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji. 

Ponadto,  jak  słusznie  zauważono w wyroku Zespołu  Arbitrów przy Urzędzie  Zamówień  Publicznych z  dnia
27.02.2006  roku  (sygn.  UZP/ZO/0-533/06):  „Określenie  terminu  rozpoczęcia  realizacji  usług  powinno
uwzględniać  skalę  przedsięwzięcia  oraz  uwarunkowania  techniczne  i  organizacyjne  świadczenia  usługi.
Zbyt krótki termin nie może stanowić bariery.”

Reasumując, określenie przez Zamawiającego terminu uruchomienia wszystkich wymaganych Umową usług po-
przez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej powinno być traktowane jako naruszenie art. 29 ust. 2 oraz art. 7
ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu nie
ma wiedzy, co do tego kiedy konkretnie zakończy się postępowanie, a co za tym idzie, kiedy zostanie podpisana
umowa w sprawie zamówienia publicznego i ile czasu pozostanie mu na przygotowanie do rozpoczęcia świadcze-
nia usług. Przed rozpoczęciem świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, wykonawca wybrany do
wykonania zamówienia musi podjąć szereg czasochłonnych działań o charakterze przygotowawczym. Natomiast,
przy obecnym ukształtowaniu postanowień SIWZ i wzoru umowy, bez względu na to kiedy zostanie podpisana
umowa, będzie zobowiązany do rozpoczęcia świadczenia usług od dnia 1 stycznia 2015 r. Takie działanie Zama-
wiającego jest niedopuszczalne, gdyż w istocie może skutecznie uniemożliwić wykonawcy przygotowanie się do
świadczenia usług, a tym samym naraża go na obowiązek zapłaty kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin uruchomienia wszystkich wymaganych Umową usług. Uruchomienie ich musi na-
stąpić w dniu 30.01.2015 roku.

Pytanie 2

Zgodnie z  pkt.  15 lit.  b) Załącznika Nr 7 do SIWZ Istotne dla Zamawiającego postanowienia,  które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu usunięcie każdej zgłoszonej
usterki w czasie zadeklarowanym w formularzu cenowym i jakościowym (nie dłuższym jednak niż 480 minut), po
wcześniejszym zgłoszeniu przez Zamawiającego w formie telefonicznej  lub faksowej. Kara za każdą godzinę
zwłoki w usunięciu zgłoszonej usterki będzie wynosić 300 zł brutto. 



Zgodnie natomiast z Zgodnie z pkt. 22 lit. c) Załącznika Nr 7 do SIWZ Istotne dla zamawiającego postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, z tytułu zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu świadczenia
usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczony od godziny
0.00 do godziny 24.00) przekroczenia terminu, Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy
karą umowną w wysokości 3 000 zł (brutto). 
Wykonawca wnosi o zmianę pkt. 15 lit. b) Załącznika Nr 7 do SIWZ Istotne dla Zamawiającego postanowienia, 
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, poprzez nadanie mu następującej treści:

„b)  usunięcie każdej zgłoszonej usterki w czasie zadeklarowanym w formularzu cenowym i jakościowym
(nie  dłuższym  jednak  niż  480  minut),  po  wcześniejszym  zgłoszeniu  przez  Zamawiającego  w  formie
telefonicznej lub faksowej. Kara za każdą godzinę zwłoki w usunięciu zgłoszonej usterki będzie wynosić 30
zł brutto. ”
Wykonawca wnosi o zmianę pkt. 22 lit. c) Załącznika Nr 7 do SIWZ Istotne dla zamawiającego postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, poprzez nadanie mu następującej treści:
„c) z tytułu zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczony od godziny 0.00 do godziny 24.00) przekroczenia terminu,
Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 30 zł (brutto).”

Uzasadniając powyższe pytanie Wykonawcy zwracam uwagę Zamawiającego, że zgodnie z art.  484. § 1 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej  na ten wypadek wysokości  bez względu na wysokość
poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne,
chyba że strony inaczej postanowiły. Zgodnie z § 2 rzeczonego artykułu, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej
części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej;  to samo dotyczy wypadku, gdy kara
umowna jest rażąco wygórowana. 

W ocenie  Wykonawcy  kwotowa wysokość  kar umownych rekomendowana  przez  Zamawiającego –  we
wskazanym  zakresie  –  już  na  etapie  procedury  ofertowej  może  sugerować  znamiona  rażącego
wygórowania.

Przyjmując powyższe dane, w sytuacji potencjalnego ziszczenia się przesłanek, o których mowa pkt. 15 lit. b)
Załącznika  Nr  7  do  SIWZ Istotne  dla  Zamawiającego  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści
zawieranej umowy Wykonawca zobowiązany byłby do zapłaty na rzecz Zamawiającego    kary umownej w
wysokości 7 200  zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki. Natomiast w sytuacji potencjalnego ziszczenia
się  przesłanek,  o  których  mowa  pkt.  22  lit.  c)  Załącznika  Nr  7  do  SIWZ  Istotne  dla  Zamawiającego
postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy Wykonawca  zobowiązany  jest  do
zapłaty  na  rzecz  Zamawiającego    kary  umownej  w wysokości  około  3  000 zł  za  każdy  dzień  zwłoki  w
rozpoczęciu świadczenia usług.  

Jest  zrozumiałe,  że  przy  minimalnej,  czasami  wręcz  znikomej  marżowości  Wykonawcy,  właściwej  dla  ofert
składanych  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  projektowane  kary  umowne  nie  tylko
niweczą  symboliczne  zyski  Wykonawcy,  ale  w  kontekście  szacunkowej  wartości  przedmiotu  zamówienia
pozostają rażąco wygórowane. 

W świetle wskazanych okoliczności potencjalne kwoty kar umownych stanowią istotną wartość i są znaczące
także  w  pespektywie  całego  wynagrodzenia  przypadającego  potencjalnemu  Wykonawcy.  Taki  stan  rzeczy
wymaga sugerowanej modyfikacji  zapisów Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia  i  zwrócenia  uwagi
Zamawiającemu, co Wykonawca czyni niniejszą korespondencją.
Nadto zwracam uwagę, wedle doświadczenia właściwego Wykonawcy, że wbrew pozorom zasada „wyższa kara
to  lepsza  kara”  nie  musi  prowadzić  do  dobrych  rezultatów.  Jeżeli  zapłata  kary  umownej  jest  dla  dłużnika
nadmiernym  obciążeniem,  naturalną  reakcją  jest  stosowanie  przezeń  wszelkich  środków  obronnych  i
kwestionowanie zarówno przesłanek naliczenia kary, jak i jej wysokości. Tymczasem wydaje się oczywistym, że
intencją zastrzeżenia kar umownych nie jest generowanie potencjalnych sporów między stronami, a zasadniczo
współmierna ochrona właściwych dla nich interesów. 

W powyższym kontekście warto zważyć na Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 stycznia 2013 r.
(sygn. akt: I ACa 1309/12) wedle którego: 

„Jednym z podstawowych, a jednocześnie najbardziej ogólnych kryteriów, w oparciu o które dokonuje się oceny
wysokości  kary  umownej,  celem  stwierdzenia,  czy  jest  ona  rażąco  wygórowana,  jest  stosunek  pomiędzy



wartością kary umownej a wartością całego zobowiązania głównego. Kryterium miarkowania stanowi także
stosunek wysokości zastrzeżonej kary do wysokości wynagrodzenia wykonawcy”.

Podkreślenia wymaga również,  iż  wysokość kar umownych zastrzeżona przez Zamawiającego znacznie
przekracza wysokość odszkodowania za dzień przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, o któ-
rym mowa w przepisie art. 105 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, co również uzasadnia jej obniżenie. Po-
nadto proponowane kwoty kar umownych są całkowicie nieadekwatne do kary umownej za każdy dzień
przerwy w świadczeniu usługi, o której mowa w pkt. 22 lit. a) Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający  zmienia pkt. 15 lit. b) Załącznika Nr 7 do SIWZ Istotne dla Zamawiającego postanowienia, 
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, poprzez nadanie mu następującej treści:

„usunięcie  każdej  zgłoszonej usterki  w czasie  zadeklarowanym w formularzu cenowym i  jakościowym (nie
dłuższym jednak niż 480 minut), po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub
faksowej. Kara za każdą godzinę zwłoki w usunięciu zgłoszonej usterki będzie wynosić 300 zł brutto dla zadania
numer 1 oraz 50 zł brutto dla zadań 2-21. ”

Zamawiający zmienia pkt. 22 lit. c) Załącznika Nr 7 do SIWZ Istotne dla zamawiającego postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, poprzez nadanie mu następującej treści:

„z tytułu zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczony od godziny 0.00 do godziny 24.00) przekroczenia terminu, Za-
mawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 3000 zł (brutto) za za-
danie numer 1 oraz 300 zł brutto dla zadań 2-21.”

Pytanie 3
Kto obecnie jest Dostawcą usług dla Zamawiającego w każdej z lokalizacji – części postępowania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane o dostawcy znajdują się w tabeli zawartej w odpowiedzi na pytanie
nr 4.

Pytanie 4

W jaki sposób świadczy usługi obecny Dostawca usług w każdej z lokalizacji? 

Odpowiedź:    Obecny sposób świadczenia usługi przedstawia poniża tabela:

Nr
lokaliz

acji
Lokalizacja

Dostawca świadczący
usługę

Sposób świadczenia usługi

1
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
70-515 Szczecin
ul. Małopolska 47

DID Sp. z o.o. Dzierżawa łącza

2
Komenda Miejska Policji w Świnoujściu
72-600 Świnoujście,
ul. Krzywoustego 2a

DID Sp. z o.o. WLR

Komenda Miejska Policji w Koszalinie
75-009 Koszalin,
ul. Słowackiego 11

DID Sp. z o.o. WLR

4
Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie
78-200 Białogard,
ul. Staromiejska 35

DID Sp. z o.o. WLR



5
Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie
73-200 Choszczno,
ul. Boh. Warszawy 7C

DID Sp. z o.o. WLR

6

Komenda Powiatowa Policji w Drawsku 
Pomorskim
78-500 Drawsko Pom.
ul. Obr. Westerplatte 3

DID Sp. z o.o. WLR

7
Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie
72-100 Goleniów,
Maszewska 9

DID Sp. z o.o. WLR

8
Komenda Powiatowa Policji w Gryficach
72-300 Gryfice,
ul. Mickiewicza 19

DID Sp. z o.o. WLR

9
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
74-100 Gryfino,
ul. Grunwaldzka 9

DID Sp. z o.o. WLR

10

Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu 
Pom.
72-400 Kamień Pomorski,
ul. Żwirki i Wigury 2

DID Sp. z o.o. WLR

11
Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg,
ul. Kilińskiego 20

DID Sp. z o.o. WLR

12
Komenda Powiatowa Policji w Łobzie
73-300 Łobez,
ul. Wojska Polskiego 2

DID Sp. z o.o. WLR

13
Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu
74-300 Myślibórz,
ul. Marszałka Piłsudskiego 4

DID Sp. z o.o. WLR

14
Komenda Powiatowa Policji w Policach
72-010 Police,
ul. Kasprowicza 3

DID Sp. z o.o. WLR

15
Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce,
ul. Kościuszki 24

DID Sp. z o.o. WLR

16
Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
76-100 Sławno,
ul. Gdańska 2

DID Sp. z o.o. WLR

17
Komisariat Policji w Darłowie
76-150 Darłowo
ul. Rzemieślnicza 48

DID Sp. z o.o. WLR

18

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie 
Szczeciński
73-110 Stargard Szczeciński,
ul. Warszawska 29

DID Sp. z o.o. Dzierżawa łącza

19
Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku
78-400 Szczecinek,
ul. Polna 25

DID Sp. z o.o. WLR

20
Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie
78-300 Świdwin,
ul. Wojska Polskiego 18a

DID Sp. z o.o. WLR

21
Komenda Powiatowa Policji w Wałczu
78-600 Wałcz,
ul. Kościuszki 33

DID Sp. z o.o. WLR



Pytanie 5

W załączniku nr 6 do SIWZ w poszczególnych tabelach Zamawiający podaje ilości minut jakie generuje Zama-
wiający w danej lokalizacji. Pierwsza kolumnę każdej tabeli opisał zamawiający w sposób poniższy:

„Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez
14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki”

Powyższy opis, w rozumieniu Wykonawcy, oznacza że podane wartości dotyczą ilości minut wygenerowanych
przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, czyli przez 14 miesięcy.
Wydaje się mało prawdopodobne, aby np. w Świnoujściu (część 2 postępowania), gdzie Zamawiający korzysta z
łącza ISDN PRA (30B+D), w ciągu 14 miesięcy wygenerował on połączeń strefowych i międzystrefowych w
liczbie minut 214, czyli miesięcznie szacuje Zamawiający wygenerować w tej lokalizacji połączeń strefowych i
międzystrefowych w liczbie minut: 15 (słownie piętnastu).

Wykonawca prosi Zamawiającego o weryfikacje poprawności podanych danych i w przypadku gdyby uwaga Wy-
konawcy była słuszna – o podanie ich prawidłowych wartości.

Odpowiedź: 

Zamawiający w wyniku omyłki pisarskiej dokonuje zmiany w Formularzach cenowych i jakościowych dla zadań
od 1do 25

Było: 

w pierwszej kolumnie:

„Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy. Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej
usterki”

w trzeciej kolumnie:

„Koszt całkowity dla danego rodzaju połączeń. Ilość minut x cena jednostkowa”

Winno być:

w pierwszej kolumnie:

„Gwarantowana miesięczna średnia ilość minut w okresie trwania umowy (ilość minut wyliczono na podstawie
średniego miesięcznego czasu trwania połączeń)/deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki”

w trzeciej kolumnie:

„Koszt całkowity dla danego rodzaju połączeń. Ilość minut x cena jednostkowa x 14”

         Na podstawie wyżej udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian w załączeniu przekazuję zmienione
załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 
-  formularze cenowe i jakościowe dla poszczególnych zadań – załączniki od nr 6.1 do nr 6.21 do siwz;
-  istotne dla stron postanowienia umowy - załącznik nr 7 do siwz;
-  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do siwz.

  

             W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 11.12.2014 r.
Godziny składania i otwarcia  ofert pozostają bez zmian. 

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