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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811,
915,  1146  i  1232),  zwanej  dalej  „uPzp”  na „świadczenie  usług  telekomunikacyjnych  w  zakresie
telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu oraz telemetrii”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań,  które  wpłynęły
do Zamawiającego w dniu 2.03.2015 r. wraz z wyjaśnieniem i zmianą siwz :

Pytanie nr 1.
Str.  3  pkt.  4   Załącznika  nr  7  do  SIWZ  -  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę,  aby  przeniesienie  dotychczas
posiadanych  przez  Zamawiającego  numerów  telefonicznych  nastąpiło  w  trybie  przewidzianym  przepisami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień
w publicznych sieciach telefonicznych? 

Odpowiedź:
Powyższą kwestię określa SIWZ.

Pytanie nr 2.
Str.  4  pkt.  13 lit.  e)  Załącznika  nr  7  do SIWZ -  Czy Zamawiający wyraża zgodę aby identyfikacja  numeru
dzwoniącego  dotyczyła  tylko  tych  numerów,  które  nie  są  zastrzeżone  zgodnie  z  art.  171  ustawy  prawo
telekomunikacyjne? 

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę aby identyfikacja numeru dzwoniącego dotyczyła tylko tych numerów, które nie są
zastrzeżone zgodnie z art. 171 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Pytanie nr 3.
Str. 4 pkt. 13 lit. l) Załącznika nr 7 do SIWZ - Czy Zamawiający może określić maksymalną ilość cesji jaką
przewiduje dokonać? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie określa liczby cesji.

Pytanie nr 4.
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia nieaktywnych kart SIM do swojej siedziby (co jest praktyką stosowaną
przez operatorów mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa) czy też wymaga dostarczenia aktywnych kart SIM
tak jak to napisał w Str. 4 pkt. 1 (wymagania dotyczące kart sim) Załącznika nr 7 do SIWZ? 

Odpowiedź:
Poza zapisami w załączniku nr 7 do SIWZ  (OPZ) zamawiający dopuszcza dostarczenie nieaktywnych kart SIM
do  swojej  siedziby  przy  równoczesnym  zachowaniu  terminu  ich  dostawy  tj.   najpóźniej  14  dni  przed  ich
aktywacją

Pytanie nr 5.
Par. 2 ust. 1 Załącznika nr 8 do SIWZ Czy pod pojęciem wartości przedmiotu umowy należy rozumieć kwotę jaką
zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  realizację  zamówienia  (przepis  art.  86  ust.  3  Prawo  zamówień
publicznych)  czy  też  cenę  oferty?  Co  w sytuacji,  w  której  wynagrodzenie  wskazane  w §  2  ust.  1  zostanie
wygenerowane przed upływem czasu oznaczonego wskazanego w § 3? 

Odpowiedź:
Pod pojęciem wartości przedmiotu umowy należy rozumieć cenę oferty, dalszą kwestię określa SIWZ.



Pytanie nr 6.
Par. 3 ust. 2 Załącznika nr 8 do SIWZ- prosimy o wykreślenie zapisu – zapis niezgodny z zapisami ustawy PZP
(postanowieniem  art.  142  ust.  1  ustawy  PZP)  –  umowy  zawierane  w  wyniku  postępowania  przetargowego
zawierane są na czas oznaczony. Zatem przedmiotowa umowa nie może być rozwiązana za porozumieniem stron
przed końcem okresu obowiązywania (czasu oznaczonego, na który zostanie zawarta). 

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 7.
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  aby  usługi  nie  wymienione  w  treści  SIWZ  i  oferty  Wykonawcy  były
taryfikowane  zgodnie  z  cennikiem  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  dla  klientów  biznesowych
przedstawionym przez Wykonawcę? Uzasadnione jest to tym, iż w przypadku skorzystania przez Zamawiającego
z usług, dla których opłaty nie zostały określone w ofercie, Wykonawca musi mieć podstawę do rozliczenia takich
usług. 

Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  to  aby  usługi  nie  wymienione  w  treści  SIWZ  i  oferty  Wykonawcy  były
taryfikowane  zgodnie  z  cennikiem  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  dla  klientów  biznesowych
przedstawionym przez Wykonawcę

Pytanie nr 8.
Czy  Zamawiający,  w  związku  z  treścią  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  dopuszcza
uwzględnienie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwości zmiany umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub
dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy? 
Możliwość taka wydaje się działać na korzyść obu stron – w razie np. obniżenia stawek podatku VAT (lub nawet
zwolnienia usług lub dostaw stanowiących przedmiot umowy z opodatkowania podatkiem VAT) w razie braku
stosownych postanowień w SIWZ, strony - z przyczyn natury formalnej - nie będą miały możliwości zmiany
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Formalna możliwość zmiany, nie oznaczająca oczywiście
automatyzmu  czy  konieczności  aneksowania  umowy,  wydaje  się  zatem  bezpieczna  i  korzystna  dla
Zamawiającego  –  przede  wszystkim  uwzględnia  zasadę  celowego  i  gospodarnego  wydatkowania  środków
publicznych. 
Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość uwzględnienia powyższych kwestii, prosimy o zamieszczenie w SIWZ
następującego postanowienia: 
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego.  Zmiana
umowy jest możliwa w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub
dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy, w szczególności zmian w zakresie ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub
przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy
takiej zmiany w przepisach prawa podatkowego, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze
stron umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych. Zmiana
umowy jest dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa podatkowego.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę treści załącznika nr 8 do SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 8 do SIWZ w § 2 ust. 2  tj. zamiast:
„Cena usług w trakcie trwania usługi telekomunikacyjnej w zakresie usług zawartych w ofercie realizowanych
na terenie Polski nie może ulec zmianie, powodując zwiększenie ceny, przez okres trwania Umowy.”
jest: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia  zamówienia  publicznego. Zmiana
umowy jest możliwa w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub
dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy, w szczególności zmian w zakresie ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub
przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy
takiej  zmiany wysokości  podatku  od  towarów i  usług  w przepisach  prawa  podatkowego,  która  wpływa  na
obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub
powstanie  obowiązków  podatkowych.  Zmiana  umowy  jest  dopuszczalna  jeżeli  odzwierciedla  zmiany  w
przepisach prawa podatkowego.”
W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ (Wzór umowy).



Pytanie nr 9.
Czy Zamawiający dokona modyfikacji § 1 ust. 2 Umowy, w taki sposób, że zawierane będą 2 (słownie: dwie)
umowy  UoŚUT,  z  uwagi  na  różnice  w  planach  taryfowych  dot.  telemetrii  (inny  od  planu  taryfowego
przeznaczonego  do  świadczenia  usług  głosowych).  Konieczne  jest  stworzenie  dwóch  osobnych  umów  dot.
różnych planów taryfowych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 10.
Czy  mając  na  uwadze,  że  Umowa  zawierana  będzie  na  dłuższy  okres  Zamawiający  dokona  modyfikacji
postanowienia określonego w § 2 ust. 1 Umowy przez wskazanie jako wynagrodzenie Wykonawcy kwoty netto?
Jest to rozwiązanie korzystne dla obu Stron, ponieważ w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT w czasie
obowiązywania Umowy, Wykonawca do cen netto doliczy stawkę podatku obowiązująca w dniu wystawienia
faktury VAT (a tym samym ceny brutto  ulegną zmniejszeniu),  a  zmiana taka nie  będzie  wymagała zawarcia
aneksu do Umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 11.
Czy Zamawiający potwierdzi, że podmiotem odpowiedzialnym za kontrolowanie czy kwota, o której mowa w § 2
ust. 1 Umowy została wykorzystana jest Zamawiający, który powiadomi o tym fakcie Wykonawcę z odpowiednim
wyprzedzeniem?
Czy  w  przypadku  wyczerpania  kwoty,  o  której  mowa  w  §  2  ust.  1  Umowy,  Wykonawca  ma  zaprzestać
świadczenia usług określonych w Umowie?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza swoją odpowiedzialność za kontrolowanie ww. kwoty, dalszą kwestię określa SIWZ.

Pytanie nr 12.
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 2 ust. 3 Umowy, w taki sposób, że za dzień doręczenia faktury VAT
będzie uznawany każdorazowo dzień jej wystawienia (zamieszczenia w systemie billingowym). 
W przypadku  negatywnej  odpowiedzi  na  powyższe,  czy Zamawiający zgodzi  się  na  doprecyzowanie,  że  14
dniowy termin dotyczy dni roboczych, a nie kalendarzowych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 13.
Dot.  §  3  ust.  3  Umowy,  czy  Zamawiający  dopuści  do  wyznaczenia  Wykonawcy  co  najmniej  30  (słownie:
trzydziestodniowego)-  dni  robocze,  terminu  na  świadczenie  zgodne  z  przedmiotem  umowy,  w  przypadku
odmowy, czy Zamawiający dopuści inny, krótszy ale sprecyzowany termin?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 14.
Dot. § 4 Umowy, czy Zamawiający zmodyfikuje zapis, w taki sposób, że szczegółowe warunki Reklamacji są
uwzględnione w regulaminie Wykonawcy?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 15.
Czy Zamawiający dokona modyfikacji  postanowienia  określonego w § 5 ust.  5 Umowy w takim sposób,  że
Wykonawca wraz ze Sprzętem dostarczy dokumenty gwarancyjne producenta (Wykonawca nie jest gwarantem
Sprzętu), które określają procedurę oraz terminy gwarancyjnej? Ponadto, czy Zamawiający dokona modyfikacji
postanowienia określonego w § 5 ust. 5 Umowy poprzez zastąpienie terminu 14 dni, na zapis, z którego będzie
wynikać, iż termin ten będzie zgodny z terminem wyznaczonym przez producenta danego urządzenia w karcie



gwarancyjnej?; A w przypadku odmowy, czy Zmawiający zgodzi się na miarkowanie kar w taki sposób, żeby
naliczone kary nie były wyższe niż wartość dostarczonego sprzętu?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 16.
Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia wskazanego w § 5 Umowy w taki sposób, aby każda ze
Stron była uprawniona do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody,
a z wyłączeniem utraconych korzyści?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 17.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na świadczenie zgodnie z
przedmiotem Umowy, a po upływie tego terminu dokona naliczenia kar umownych wskazanych w § 5 Umowy?
Rozwiązanie to, jest rozwiązaniem pozwalającym na prawidłowe ustosunkowanie się Wykonawcy do możliwych
nieprawidłowości i świadczenia usług zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 18.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie Regulaminu świadczenia usług w § 6 ust. 2 Umowy, jako dokumentu
stanowiącego podstawę do świadczenia usług w sieci Wykonawcy a tym samym dokumentu który powinien mieć
zastosowanie w sprawach nieuregulowanych Umową Ramową?

Odpowiedź:
Podstawą do  świadczenia  usług  w sieci  Wykonawcy jest  Załącznik  nr  8  do  SIWZ –  Umowa.  W kwestiach
nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Regulaminu świadczenia usług.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. 10.03.2015 r.
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