
Szczecin, dnia 26.01.2016 r.

ZZ-2380-2/2016

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i nast.  ustawy

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164),  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 18-19.01.2016 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz :

Pytanie 1

W załączniku  nr  załącznik  Nr  8  do siwz w opisie  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający w punkcie  Usługi

świadczone we wszystkich wyżej określonych zadaniach muszą obejmować: 

W pkt  1.  Realizację  połączeń:  ppkt  c)  międzynarodowych  do  państw  będących  członkami  Unii  Europejski

(tylko dla zadania nr 1); 

Prosimy  o  zawężenie  tego  pojęcia.  Rozumiemy,  że  chodzi  tu  o  połączenia  międzynarodowe  do  telefonii

stacjonarnej do krajów UE.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie realizował połączenia międzynarodowe do państw będących członkami UE - zarówno do

sieci stacjonarnych jak i komórkowych. 

Pytanie 2

W załączniku nr załącznik Nr 8 do siwz w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający w punkcie Warunki

wykonania  przedmiotu  zamówienia.  W pkt  4.  Zamawiający  wymaga  zachowania  dotychczasowej  numeracji

zgodnie z tabelą nr 1. 

Do  załatwienia  wszelkich  formalności  związanych  z  zachowaniem  dotychczasowej  numeracji.  Zamawiający

upoważni  Wykonawcę.  W  tabeli  nr  2  zawarto  informację  o  aktualnym  operatorze  świadczącym  usługi

oraz operatorze macierzystym numeracji DDI. W chwili obecnej numeracja KPP w Choszcznie przeniesiona jest

do KWP Szczecin – Wykonawca zapewni  bezpłatne przeniesienie  tej  numeracji  do KPP Choszczno od dnia

01.04.2016 r. 

Prosimy o podanie dokładnego adresu tej  lokalizacji.  Czy istnieje tam aktualnie  działająca i  aktywna usługa

ISDN. Czy w Danej lokalizacji jest jakaś instalacja podłączona. Jakiego operatora jest to instalacja. Proszę o

wskazanie  punktu  przyłączenia  lub  punktu  gdzie  znajduje  się  głowica  danego  operatora.  Czy  przenosząc

numeracje na usługę będzie trzeba dokonać jakiejś instalacji wewnątrz budynku np. podłączenia do centrali ? 

Odpowiedź:

Dokładny adres lokalizacji to:

Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

73-200 Choszczno, ul. Boh. Warszawy 7C. 



W w/w lokalizacji nie istnieje działająca i aktywna usługa ISDN, natomiast swoje doprowadzenia sieciowe do 

głowicy w serwerowni budynku posiada  operator Orange Polska -  i w tym miejscu powinien zakończyć swoje 

NT Wykonawca. Nie istnieje również potrzeba dokonywania dodatkowych instalacji wewnątrz budynku.

Pytanie 3

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 część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie

dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH.

Pytanie 4

Wykonawca zwraca z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści postanowień § 8 Umowy

o zapisu, zgodnie z którym:

a)   „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 8 ust. 2 pkt b) ,c), d) Umowy nie przekroczy

15% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy”? 

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

§ 8 ust. 2 pkt b), c), d) Umowy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług

w danym miesiącu”? 

Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi oszacowanie ryzyka

kontraktowego związanego z realizacją umowy. Na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia

całkowitej wysokości kar umownych do 15 % wartości Umowy brutto o rozważenie innej wartości procentowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Umowy.

Pytanie 5

W treści § 8 ust.7 Umowy Zamawiający przewidział dla siebie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia

(faktury).

Nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego

Wykonawcy wynagrodzenia 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, prosimy o potwierdzenie,

że  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmodyfikowania  zapisów  Umowy poprzez  dodanie  na  końcu  zdania

po  kropce  zapisu:  „Zapłata  kar  umownych  następuje  po  przeprowadzeniu  postępowania  potwierdzającego

wysokość naliczonej kary umownej”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Umowy.



Pytanie 5

Odnośnie SIWZ Rozdział XIII ust.  1 -  Wykonawca zwraca się  o wyjaśnienie jak będą przyznawane punkty

w kryterium ceny?  Czy Zamawiający potwierdza,  że  będzie  badana suma cen za  poszczególne  podkryteria,

czy też każde z podkryteriów będzie oceniane osobno i w kryterium ceny będzie decydowała suma punktów

we wszystkich podkryteriach, czy też będą przyznawane w jeszcze inny sposób, a jeśli tak, to w jaki?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że będzie badana suma cen za poszczególne podkryteria. 

Pytanie 6

W § 7 ust. 9 Umowy (w zw. z § 11 ust. 1 lit. e Projektu Umowy) Zamawiający wyklucza możliwość zmiany cen

brutto opłat za łącza w przypadku zmiany przepisów o VAT.

Wykonawca zwraca się o wykreślenie tego zastrzeżenia z uwagi na jego niezgodność z art. 142 ust. 5 pkt 1) Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust. 9 poprzez nadanie mu następującej treści: 

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT, powodującego zwiększenie lub zmniejszenie  należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia uwzględniającego 

nową stawkę podatku VAT”

oraz dokonuje wykreślenia w § 11 ust. 1 lit. e) zapisu o treści: „Zmiana stawki podatku VAT nie będzie miała 

wpływu na wartość brutto Przedmiotu umowy”. 

Pytanie 7

Zgodnie § 12 ust. 1 tiret trzecie Umowy Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy na skutek

wykonywania jej przez Wykonawcę niezgodnie z załącznikiem do umowy.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, w jakich okolicznościach Zamawiający będzie

mógł odstąpić od umowy na tej podstawie, do którego załącznika do Umowy odwołuje się ww. postanowienie?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wykreślenia w § 12 ust. 1 słowa „w szczególności” oraz dokonuje wykreślenia w § 12 ust.

1 tiretu trzeciego o treści: „Wykonawca realizuje Przedmiot umowy nie spełniający wymogów określonych w

Załączniku do umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno zostać złożone przez Zamawiającego w

terminie 30 dni roboczych od nia zaistnienia powyższych okoliczności”.  

Pytanie 8

Zgodnie  z  Załącznika  nr  7  do  SIWZ  tj.  Wzór  umowy -  §  8  ust.  1  –  Wykonawca  odpowiada  za  szkodę

wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył

się przy wykonywaniu umowy, chyba, że szkoda została spowodowana działaniem Siły Wyższej, wyłączną winą

Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Mając  na  uwadze  projektowane  postanowienie  umowne  wnoszę  o  jego  niezbędne  doprecyzowanie,



przez  dookreślenie,  że  Wykonawca  odpowiada  za  szkodę  wyrządzoną  Zamawiającemu  z  winy  Wykonawcy,

 w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu umowy,

chyba,  że  szkoda  została  spowodowana  działaniem Siły  Wyższej,  wyłączną  winą  Zamawiającego  lub  osoby

trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Uzasadniając  oczekiwaną  modyfikację  wskazuję,  że  nie  może  być  kwestionowane,  iż  Wykonawca  powinien

ponosić  odpowiedzialność  za  szkodę  wyrządzoną  Zamawiającemu,  wtedy gdy owa  szkoda  jest  następstwem

okoliczności  zawinionych  przez  Wykonawcę.  Ponadto  według  Wykonawcy  nie  ma  powodu  ani  przyczyny,

dla  której  Wykonawca  winien  godzić  się  na  katalog  okoliczności  egzoneracyjnych  sformułowany

przez Zamawiającego.

Należy zauważyć, że przyjmując zapis w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego Wykonawca de facto

narażałby się na obowiązek zapłaty kary umownej również z przyczyn od niego niezależnych, niezawinionych,

które pozostają poza sferą jego woli oraz nawet potencjalnego sprawstwa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Umowy.

Pytanie 9

W treści Załącznika nr 7 do SIWZ  tj. Wzór umowy - § 8 ust. 7 - Zamawiający zastrzegł na swoją rzecz prawo

potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy.

Analogiczne  uprawnienie  Zamawiający  zastrzegł  na  swoją  rzecz  w §  10  ust.  3  Załącznika  nr  7  do  SIWZ  

tj. Wzór umowy.

Zdaniem Wykonawcy 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

nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 k. c. w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

W związku  z  powyższym,  z  uwagi  na  nierówne  ukształtowanie  praw  stron  umowy,  proszę  o  wyjaśnienie,

czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów Umowy poprzez dodanie do treści § 8 ust. 7

oraz w treści § 10 ust. 3 Wzoru umowy słów „po uprzednim przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego”?

Wykonawca  wskazuje,  że  naliczenie  przez  Zamawiającego  kar  umownych  powinno  być  poprzedzone

przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie 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.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Umowy.

Pytanie 10

W treści Załącznika nr 7 do SIWZ  tj. Wzór umowy - § 12 ust. 1  tiret 3 - Zamawiający zastrzegł na swoją rzecz

prawo  odstąpienia  od  Umowy  lub  jej  części  w  szczególności,  gdy  Wykonawca  realizuje  Przedmiot  umowy

nie spełniający wymogów określonych w Załączniku do Umowy.

Mając na uwadze projektowane postanowienie umowne uprzejmie proszę o rzeczowe i wyczerpujące wyjaśnienie,

jakie konkretne okoliczności Zamawiający będzie kwalifikował jako realizowanie przez Wykonawcę Przedmiotu

umowy nie spełniającego wymogów określonych w Załączniku do Umowy.

Uzasadniając  powyższe  podnoszę,  że  zapis  umowny  projektowany  przez  Zamawiającego,  chociaż  statuuje

kategoryczne  prawo  Zamawiającego  do  odstąpienia  od  umowy,  to  jednocześnie  zawiera  tylko  ogólne

i  w  żaden  sposób  niesprecyzowane  odwołanie  do  realizowania  przez  Wykonawcę  Przedmiotu  umowy

nie spełniającego wymogów określonych w Załączniku do Umowy.

Tak  skonstruowane  postanowienie  umowne  wprowadza  zasadniczą  i  ewidentną  wątpliwość  oraz  niepewność

Wykonawcy,  co do konkretnych okoliczności,  które  Zamawiający będzie  -  w sobie  tylko wiadomy sposób -

kwalifikował jako realizowanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, który nie spełnia wymogów określonych

w Załączniku do Umowy, a które to okoliczności następnie mogą generować istotne skutki dla Wykonawcy.

Oczekiwane doprecyzowanie wskazanego postanowienia umownego przez Zamawiającego pozostaje tym bardziej

konieczne,  że  potencjalne  odstąpienie  od  umowy ma  generować  obowiązek  zapłaty  przez  Wykonawcę  kary

umownej, na którą literalnie wskazuje §8 ust. 2 pkt. 1) przedłożonego projektu umowy.

Jest  zrozumiałym,  że  w  powyższym  stanie  rzeczy  oczekiwanie  Wykonawcy  pozostaje  uzasadnione

i usprawiedliwione okolicznościami niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta została w odpowiedzi na pyt. 7

Pytanie 11

Mając na uwadze okoliczności opisane w Pytaniu 3, uprzejmie proszę o wyjaśnienie, jak w okolicznościach umowy,

która miałaby zostać  zawarta  w rezultacie  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

należy interpretować dwa uprawnienia wykreowane na rzecz Zamawiającego tj. uprawnienie do złożenia reklamacji

w  sytuacji  nienależytego  świadczenia  usługi  telekomunikacyjnej  oraz  uprawnienie  do  odstąpienia  od  Umowy

lub  jej  części  gdy  Wykonawca  realizuje  Przedmiot  umowy  nie  spełniający  wymogów  określonych

w Załączniku do Umowy. 

Jednocześnie  po  raz  wtóry  wskazuję,  że  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.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisów umowy, poprzez dodanie do treści § 8 ust.  7 zd. 1

oraz w treści § 10 ust. 3 słów: „po uprzednim przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego”. 

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia – wzór umowy. 

 Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień  01.02.2016 r. 

Godziny pozostają bez zmian. 

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


