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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,
915,1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), zwanej dalej „uPzp”na „dzierżawę łączy telekomunikacyjnych
dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań,  które  wpłynęły
do Zamawiającego w dniach  21 - 22.04.2015 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz : 

Pytanie 1

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:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie
spółki  akcyjnej,  część  komparycyjna  Umów  poświęcona  Wykonawcy,  będzie  obejmować  wszelkie  dane
wymagane przez art. 374 § 1 KSH.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację i umieszczenie w § 7 Umowy zapisu, zgodnie z którym: 

a)„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 7 ust. 1, pkt b,c,d,e nie przekroczy 15% 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”?

Na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 15%
kwoty  wartości  umowy,  Wykonawca  zwraca  się  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 postanowień zawartych  w § 7 Umowy.

Pytanie 3 

W  treści  §  7  ust.  4  Umowy  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. 

W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, Wykonawca zwraca się  
z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów Umowy poprzez dodanie do treści 
§  7  ust.  4  Umowy  słów  „po  przeprowadzeniu  postępowania  reklamacyjnego  potwierdzającego  zasadność
naliczenia kar umownych”?

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę na zmodyfikowanie zapisów umowy poprzez dodanie do treści § 7 ust. 4 umowy
słów  „po  uprzednim  przeprowadzeniu  postępowania  reklamacyjnego  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Rozporządzeniu  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  24  lutego  2014  r.  w  sprawie  reklamacji  usługi
telekomunikacyjnej”.



Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby postępowanie reklamacyjne prowadzone było na podstawie Rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej Dz U z
2014 poz. 2?

Odpowiedź:

Zamawiający  wyrażą zgodę, aby postępowanie reklamacyjne  prowadzone było na podstawie rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji telekomunikacyjnej.

Pytanie 5

Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia ?

Odpowiedź:

Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 86 ust. 3 uPzp.

Pytanie 6

Zamawiający wymaga, aby uruchomienie usługi dla zadań od nr 1 do nr 12 oraz od nr 14 do nr 33 nastąpiło w
terminie od 01.06.2015 r. Biorąc pod uwagę, że jest to termin 20 dni kalendarzowych od daty składania ofert –
jest to termin rażąco krótki i niewystarczający do realizacji zamówienia przez każdego Wykonawcę, za wyjątkiem
operatora świadczącego aktualnie usługi na rzecz Zamawiającego. 
Wymóg ten narusza art.  7  ust.  1 .  Pzp,  ponieważ w znaczny sposób ogranicza konkurencję  oraz faworyzuje
operatora, który aktualnie świadczy usługę Zamawiającemu.
Kwestia ustalania realnych terminów wykonania zamówienia była przedmiotem wyroku Zespołu Arbitrów UZP z
dnia  27  lutego  2006  r.  (UZP/ZO/0-533/06),  gdzie  m.in.  stwierdzono,  że:  „Określenie  terminu  rozpoczęcia
realizacji  usług  powinno  uwzględniać  skalę  przedsięwzięcia  oraz  uwarunkowania  techniczne  
i organizacyjne świadczenia usługi”. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wyrok ten został wydany w
sprawie  dotyczącej  zamówienia,  którego przedmiotem było  również  świadczenie  usług  telekomunikacyjnych.
Analiza przeprowadzona w toku sprawy doprowadziła do takiej konkluzji, że termin rozpoczęcia realizacji usług
jest  istotnym  elementem  postępowania,  nie  może  być  dowolny,  a  jak  wskazuje  stan  faktyczny  cytowanego
orzeczenia, niewłaściwe określenie tego terminu może prowadzić do unieważnienia postępowania. 
Dodatkowo, w uzasadnieniu powołanego wyroku została sformułowana teza, iż nie można zasadnie przyjąć, aby
pozostali wykonawcy powołujący się na uprzywilejowanie innego wykonawcy powinni rozpocząć przygotowanie
do  świadczenia  usług  objętych  przetargiem  już  z  momentem  opublikowania  ogłoszenia  informującego  o
przetargu.  Wspomniane ogłoszenie  ma bowiem charakter  intencyjny i  nie  stanowi żadnego zobowiązania  dla
Zamawiającego,  
a ponadto nie jest zachowaniem racjonalnym ze strony wykonawcy podejmowanie się kosztownych inwestycji
bez perspektyw, że oferta tego wykonawcy zostanie uznana za najbardziej korzystną.
W  związku  z  powyższym  wnosimy  o  modyfikację  SIWZ  oraz  jego  załączników  
w części dotyczących terminu uruchomienia usługi na zapis, iż „uruchomienie usługi odbędzie się w terminie 40
dni od dnia podpisania umowy” lub równoważnym.

Odpowiedź:

Zamawiający,  uwzględniając  argumentację  Wykonawcy  oraz  konieczność  zachowania  ciągłości  świadczenia
usług telekomunikacyjnych, przesuwa termin uruchomienia usługi na dzień 01.07.2015 r. dla zadań od 1 do 12
oraz od 14 do 33, terminy rozpoczęcia świadczenia usługi dla pozostałych zadań – nie ulegają zmianie.

Pytanie 7

§ 2 ust.  5  zdanie  drugie  wzoru  Umowy Co Zamawiający rozumie  poprzez  sformułowanie  iż  „Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany płatnika faktury VAT”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę płatnika faktury VAT na jednostkę podrzędną bądź nadrzędną. 

Pytanie 8

§  2  ust.  5   Czy  Zamawiający   dopuszcza  odstąpienie  od  powyższego  zapisu  i  w  razie  zmiany  wysokości
obowiązujących  stawek VAT,  Zamawiający będzie  zobowiązany do  zapłaty wynagrodzenia  uwzględniającego
nową,  aktualną  wysokość  stawkę  podatku  VAT.  Powyższe  podyktowane  jest  powszechnie  akceptowaną  w
orzecznictwie  Europejskiego  Trybunału  Sprawiedliwości  zasadę  neutralności  VAT  dla  podatnika,  że  w
ostatecznym rozrachunku podatek ten powinien obciążać odbiorców towarów i usług, a nie Wykonawcę.



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgody na zmianę zapisu § 2 ust.5 wzoru umowy poprzez nadanie mu zaproponowanej
treści.

Pytanie 9

§  2  ust.  11  Wykonawca  wnosi  o  dopisanie  do  niniejszego  ust.  zdanie,  iż  w  przypadku  braku  możliwości
technicznych świadczenia usługi w nowej lokalizacji Wykonawca zwolniony jest z obowiązku świadczenia takiej
usługi. 
Wykonawca wnosi ponadto o wskazanie przez Zamawiającego ilości takich zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w §2 ust. 11 proponowanych zapisów. Zamawiający umieścił
przewidywane zmiany w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia”. Zamawiający nie przewiduje innych
zmian natomiast nie wyklucza takiej możliwości.

Pytanie 10

§ 2 ust. 12 wzoru Umowy Wykonawca rozumie poprzez zastosowanie zapisu takiej treści, iż Zamawiający będzie
mógł  dokonać  rezygnacji  z  danego łącza.  Wykonawca wnosi  o  określenie  limitu  dopuszczalnych rezygnacji.
Wykonawca z uwagi na konstrukcję oferty zmuszony jest uwzględnić taką możliwość w kosztach oferty. 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że §2 ust.  12 wzoru umowy  uprawnia Zmawiającego do rezygnacji z dzierżawienia
danego łącza w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej Zamawiającego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie postanowienia § 2 ust. 12 wzoru umowy o zapis wskazujący na
limit dopuszczalnych rezygnacji z dzierżawionych łączy.

Pytanie 11

§ 6 ust. 1 lit. a) wzoru Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu poprzez skonkretyzowanie jakich
naruszeń musi się dopuścić wykonawca aby Zamawiający był uprawniony do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający szczegółowo określił przypadki odstąpienia od Umowy  w § 6 umowy oraz w  „Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia”.

Pytanie 12

§ 6 ust. 1 lit. c) wzoru Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu lub usunięcie z uwagi na fakt, że
pozostawienie  zapisu  w  obecnym  kształcie  powoduje  powstanie  po  stronie  Zamawiającego  uprawnienia  do
dowolnego kształtowania stosunku prawnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 6 ust. 1 lit. C wzoru umowy.

Pytanie 13

§ 7  wzoru Umowy Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu poprzez dodanie zapisu, iż Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności w zakresie utraconych korzyści przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w § 7 wzorca umowy proponowanego zapisu.

Pytanie 14

Umowa Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie całkowitej odpowiedzialności,  (w tym ponad kary umowne)
do wartości brutto umowy oraz wyłączenie odpowiedzialności za utracone korzyści? 

Odpowiedź:

Zamawiający  nie wyraża zgody na umieszczenie proponowanego zapisu we wzorze umowy.



Pytanie 15

Umowa Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu „ W razie powstania szkody Stronom przysługuje
prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach
ogólnych, z zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność stron ogranicza się do wysokości wartości przedmiotu
umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający  nie wyraża zgody na umieszczenie proponowanego zapisu we wzorze umowy.

Pytanie 16

Umowa  Czy  Zamawiający  przewiduje  –  po  zakończeniu  negocjacji  –  zawarcie  
z wybranym dostawcą umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierającej postanowienia wymagane
na mocy art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.;
„PT”)? 

Odpowiedź:

Procedura  przetargowa  prowadzona  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego i  przewiduje  zawarcie  umowy
zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Pytanie 17

Zgodnie z rozdziałem IV SIWZ rozpoczęcie realizacji zamówienia dla zadań od nr 1 do nr 12 oraz od nr 14 do 33
winno nastąpić w terminie od dnia 01.06.2015 r. 
W związku  z  powyższym  Wykonawca  wnosi  o  zmianę  terminu  wykonania  zamówienia  w  ten  sposób,  że
rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania 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 § 7 wzoru umowy stanowiącego
Załącznik Nr 7 do SIWZ. W tym stanie rzeczy uznać należy, iż zmiana zapisów dotyczących terminu realizacji
zamówienia określonego w rozdziale IV SIWZ jest celowa  i pozostaje w pełni 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,
którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji. 

Konkludując, 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.

Odpowiedź:

Zamawiający,  uwzględniając  argumentację  Wykonawcy  oraz  konieczność  zachowania  ciągłości  świadczenia
usług telekomunikacyjnych, przesuwa termin uruchomienia usługi na dzień 01.07.2015 r. dla zadań od 1 do 12
oraz od 14 do 33, terminy rozpoczęcia świadczenia usługi dla pozostałych zadań – nie ulegają zmianie.

Pytanie 18

Wykonawca wnosi  o  usunięcie  ze  wzoru  umowy stanowiącego  Załącznik  Nr  8  do  SIWZ §  10  dotyczącego
postępowania reklamacyjnego.

Uzasadniając powyższe Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że podobnie jak w pytaniu 4 również i  kwestia
postępowania  reklamacyjnego  w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  usługi
telekomunikacyjnej została uregulowana w wydanym na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r.
Prawo  telekomunikacyjne  Rozporządzeniu  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  w  sprawie  reklamacji  usługi
telekomunikacyjnej  z  dnia  24  lutego  2014 r.  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  284).  W tym  stanie  rzeczy,  zdaniem
Wykonawcy  niezasadne  jest  dokonywanie  jakichkolwiek  modyfikacji  w  zakresie  warunków,  jakim powinna
odpowiadać  reklamacja  usługi  telekomunikacyjnej,  a  co za  tym idzie  kwestionowany zapis  powinien  zostać
wykreślony. 

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis Załącznika Nr 8 do SIWZ, § 10 dotyczącego postępowania reklamacyjnego. § 10
otrzymuje brzmienie:  „Procedurę reklamacyjną usług telekomunikacyjnych reguluje  Rozporządzenie  Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r.  (Dz. U. z 2014 r. Poz. 284).

Pytanie 19

Zgodnie z § 2 ust.  11 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ zamawiający zastrzega sobie w
trakcie realizacji umowy możliwość zmiany lokalizacji świadczenia usługi w przypadku przeniesienia siedziby
jednostki  organizacyjnej  Zamawiającego.  Zasady  oraz  warunki  przeniesienia  usługi  muszą  być  określone  w



sporządzonym w formie pisemnej Aneksie do Umowy. 

Zgodnie z § 2 ust.  12 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ zamawiający zastrzega sobie w
trakcie  realizacji  umowy  możliwość  zmniejszenia  ilości  dzierżawionych  łączy  z  30  dniowym  okresem
wypowiedzenia w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej Zamawiającego.

Natomiast zgodnie z § 5 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ:
1. Zamawiający  może  żądać  zmiany  parametrów  usługi  w  zakresie:  zmiany  miejsca  instalacji  oraz

przepływności łącza.
2. W przypadku wystąpienia  sytuacji  o  której  mowa  w ust  1,  Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu

szczegółową  kalkulację  kosztów  związanych  ze  zmianą  miejsca  instalacji  oraz  przepływności  łącza.
Koszty wprowadzenia zmian pokrywa Zamawiający.

3. W przypadku braku możliwości technicznych realizacji żądania Zamawiającego określonego w ust. 1
Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia powiadomi pisemnie o tym fakcie
Zamawiającego.

4. W przypadku braku możliwości technicznych zmiany parametrów określonych w §5 ust. 1 dla danego
łącza, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z jego dalszego dzierżawienia z miesięcznym
okresem wypowiedzenia.

W związku z  powyższym wykonawca wnosi  u  wyjaśnienie  w sposób niebudzący wątpliwości  następujących
kwestii: 

1. Czy określone w § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ uprawnienie do zmiany
parametrów  usługi  w  zakresie:  zmiany  miejsca  instalacji  oraz  przepływności  łącza  przysługuje
Zamawiającemu  w  każdej  sytuacji,  czy  jedynie  w  przypadku  przeniesienia  siedziby  jednostki
organizacyjnej Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 11 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 do
SIWZ?

2. Czy określone w § 5 ust.  4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ  uprawnienie  do
rezygnacji przez Zmawiającego z dalszej dzierżawy łącza przysługuje Zamawiającemu w każdej sytuacji,
czy jedynie w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 12 wzoru
umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.     

W ocenie Wykonawcy zasadne jest doprecyzowanie, czy uprawnienia Zamawiającego określone w § 5 wzoru
umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ mogą zostać wykonane jedynie w przypadkach wskazanych w § 2
ust. 11 i § 2 ust. 12 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
Nie  może  być  kwestionowane,  że  bez  wyjaśnienia  przez  Zmawiającego,  proponowane  zapisy  wprowadzają
zasadniczą niepewność Wykonawcy co do okresu, w jakim umowa mogłaby być wykonywana, a okoliczność ta
wydatnie utrudnia prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, która miałaby zostać złożona przez wykonawcę we
wszczętym postępowaniu.
Kolejno godzi się wskazać, że w odniesieniu do umów zawartych na czas określony, również tych polegających
na trybach przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, preferowana jest
reguła, wedle której ewentualna możliwość rozwiązania tychże  umów przed upływem okresu na jaki zostały
zawarte jest co do zasady niedopuszczalna, a jeżeli jednak zaistnieje, to powinna być ona precyzyjnie opisana i
ściśle interpretowana. Taki stan rzeczy literatura zagadnienia tłumaczy zarówno samą istotą umowy zawartej na
czas określony, jak również, koniecznością zachowania przynajmniej minimalnej pewności obrotu gospodarczego.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie zawiera odrębnych regulacji we wskazanym
zakresie,  z  wyjątkiem  przepisu szczególnego  –  tj.  art.  145  -  dotyczącego  możliwości  odstąpienia  przez
zamawiającego  od  umowy,  z  uwagi  na  niemożliwą  do  przewidzenia  w  chwili  jej  zawarcia  istotną  zmianę
okoliczności powodującą, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 
W  konsekwencji  wobec  braku  ogólnej  regulacji  należy  na  podstawie  przepisu  art.  139  powołanej  ustawy
zastosować przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
Kodeks cywilny przewiduje możliwość wypowiedzenia  umów bezterminowych o charakterze ciągłym. Jednak
przepis ten nie znajdzie zastosowania do umów w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ umowy takie,
zgodnie z art. 142 prawo zamówień publicznych zawiera się na czas oznaczony. 
W związku z tym wypowiedzenie umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie możliwe tylko wtedy, jeżeli
strony przewidziały taką możliwość w samej umowie i jeśli zaszły okoliczności uzasadniające wypowiedzenie. 
W tym miejscu  zwracam uwagę,  że  kwestionowane  zapisy  budzą  wątpliwości,  ponieważ  nie  jest  jasne  czy
uprawnienie do zmiany miejsca instalacji oraz przepływności łącza przysługuje jedynie w przypadku, gdy wiąże
się  to  z  przeniesieniem  siedziby  jednostki  organizacyjnej  Zamawiającego  oraz  czy  możliwość  rezygnacji  z
dalszego dzierżawienia łącza istnieje jedynie w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej Zamawiającego. 
Wyjaśnienie  powyższych  wątpliwości  jest  konieczne  w  celu  wyeliminowania  możliwości  dowolnego
wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego.  

http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/umowa
http://prawo.gazetaprawna.pl/
http://prawo.gazetaprawna.pl/


Potwierdzeniem stanowiska wykonawcy pozostaje wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 lutego 2010 r.
(sygn. akt:  KIO/UZP 1876/09; KIO/UZP 1881/09; KIO/UZP 1883/09) wedle którego:
„W ocenie  Izby wobec  wskazanego braku (także  braku zakazu),  na podstawie przepisu art.  139 ustawy Pzp
zastosowanie znajdzie kodeksowa zasada swobody umów. Wypowiedzenie zatem umowy o zamówienie publiczne
(umowy zawartej na czas określony) będzie możliwe o tyle, o ile możliwość taka została przewidziana we wzorze
umowy w sytuacji, gdy zajdą wskazane we wzorze umowy okoliczności uzasadniające wypowiedzenie albo do
rozwiązania umowy dojdzie za porozumieniem stron.”

Zważywszy  na  powyższe  okoliczności  wydaje  się,  że  klarowne  stanowisko  Zamawiającego  pozostaje
nieodzowne dla Wykonawcy zainteresowanego udziałem w procedurze, o której mowa w  petitum niniejszego
pisma.

Odpowiedź:

Wzór umowy zastrzega prawo Zamawiającego do rezygnacji z dzierżawienia danego łącza zarówno w sytuacji
likwidacji  danej  jednostki  organizacyjnej  jak  również  w  razie  braku  możliwości  zmiany  jego  parametrów
wymaganej ze względu na potrzeby Zamawiającego.

Pytanie 20

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:
Kary umowne będą  mogły być  egzekwowane zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami prawa,  tj.  po  uprzednim
przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.

Pytanie 21

Czy w lokalizacji  Santocka  36  w Szczecinie  istnieje  możliwość  wykorzystania  istniejącej  na  terenie  posesji
infrastruktury  teletechnicznej  (kanalizacja,  przepusty,  trasy  kablowe)  w  celu  umieszczenia  instalacji
teletechnicznej wymaganej do świadczenia usługi?

Odpowiedź:

W wymienionej lokalizacji istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury teletechnicznej. Zamawiający jednak
nie może zapewnić, że infrastruktura kanalizacji kablowej jest drożna. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że
„ ... dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnych w poszczególnych lokalizacjach przed złożeniem ofert”.



W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje :
1) wzór umowy - załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w zakresie :

§ 2 ust. 5 

Było:   
„...  Zamawiający nie  będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego nową, aktualną wysokość
stawek podatku VAT. Potencjalne koszty związane ze zmianą podatku od towarów i usług poniesie Wykonawca.”

Zmieniono na:   
„... Zamawiający  będzie zobowiązany do zapłaty  wynagrodzenia  uwzględniającego  nową,  aktualną  wysokość
stawek podatku VAT. Potencjalne  koszty  związane  ze  zmianą  podatku  od  towarów  i  usług  poniesie
Zamawiający.

§ 7 ust. 4 
Było:  
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności Zamawiającego wobec Wykonawcy.

Zmieniono na:   
Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  należności  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy,  po
uprzednim przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego zgodnie z zasadami określonymi w  Rozporządzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.

§ 10
Było:  

 1. Reklamacje w sprawach usługi  objętej  niniejszą Umową mogą być wnoszone z  tytułu jej  niewykonania,
nienależytego wykonania, niedotrzymania z winy Wykonawcy, określonego w Umowie terminu rozpoczęcia
świadczenia usługi lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi.

 2. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, ustnie do protokołu, telefonicznie lub w inny sposób, określony
przepisami  prawa w terminie  12 miesięcy od  zakończenia  Okresu  Rozliczeniowego,  w którym nastąpiło
niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe
obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi.

 3. Reklamacja powinna zawierać:
 a) Nazwę i adres Zamawiającego;
 b) przedmiot reklamacji z uzasadnieniem;
 c) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy Zamawiający żąda ich wypłaty.
 d) datę i podpis reklamującego - w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub ustnie do protokołu.

 4. Złożenie reklamacji nie ma wpływu na obowiązek zapłaty należności wynikającej z faktury VAT, w tym na
obowiązek zapłaty kwoty będącej przedmiotem reklamacji.

 5. Wykonawca  odpowiada  na  reklamację  w  terminie  14  dni  od  jej  złożenia.  W  przypadku  nieudzielenia
odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, Wykonawca pisemnie potwierdza przyjęcie reklamacji. Jeżeli
reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od jej złożenia, uważa się, że ta reklamacja została
uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przez Wykonawcę, przed upływem tego
terminu, odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.

 6. Odpowiedź na reklamację musi mieć formę pisemną i zawierać:
 a) nazwę podmiotu rozpatrującego reklamację;
 b) powołanie podstawy prawnej;
 c) rozstrzygnięcie, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;
 d) określenie wysokości przyznanego odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz terminu ich wypłaty

(zwrotu), w przypadku uznania reklamacji;
 e) pouczenie  o  wyczerpaniu  drogi  postępowania  reklamacyjnego  i  prawie  dochodzenia  roszczeń  w

postępowaniu sądowym;
 f) datę i podpis upoważnionego pracownika Wykonawcy.

Zmieniono  na:   
Procedurę reklamacyjną usług telekomunikacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 24 lutego 2014 r.  (Dz. U. z 2014 r. Poz. 284).



2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie :

w  Tabeli 1 w kolumnie termin uruchomienia dla zadań od nr 1 do nr 12 oraz od nr 14 do nr 33 

Było:  
1.06.2015

Zmieniono  na:  
1.07.2015

     Zamawiający w załączeniu  przekazuje  zmodyfikowane  załączniki  do  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia, tj.:
- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz,
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do siwz,
i udostępnia wersje edytowalne formularzy cenowo-jakościowych dla zadań 1-34 - załączniki nr 6.1-6.34 siwz.
 

Zamawiający  przedłuża  termin  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  wniesienia  wadium  do  dnia
08.06.2015 r.  Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

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


