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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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na „dzierżawę łączy

telekomunikacyjnych dla jednostek Policji  województwa zachodniopomorskiego”.

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęło do Zamawiającego

w dniu 14-15.04.2016 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: 

W odniesieniu do § 8 ust. 5 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, czy Zamawiający wyrazi

zgodę na zmianę tego postanowienia w następujący sposób:

Prawo  naliczania  kar  umownych,  o  których  mowa  w  ust.  2  lit  b-d  nie  ma  zastosowania  w  przypadku,

gdy  opóźnienie  wynika  z  winy  Zamawiającego,  winy  osoby  trzeciej  za  którą  Wykonawca  nie  ponosi

odpowiedzialności lub Siły Wyższej. 

Kary  umowne,  do  których  zapłaty  zobowiązany  może  być  Wykonawca  stanowią  surogat  odszkodowania  

i  powinny  być  zastrzeżone  na  wypadek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązań  umownych

z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W celu podkreślenia tej  intencji  (korespondującej

z  ogólnymi  zasadami  odpowiedzialności  kontraktowej  jak  również  z  brzmieniem  postanowienia  §  8  ust.  1

umowy) oraz w celu zapewnienia spójności i przejrzystości umowy wskazana jest modyfikacja powołanego ust. 5

w § 8 umowy.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia § 8 ust. 5 umowy stanowiącej załącznik nr 7

do SIWZ w sposób proponowany przez składającego zapytanie tj. by wskazany zapis otrzymał brzmienie:

„Prawo naliczania kar umownych, o których mowa w ust.2 lit.  b-d nie ma zastosowania w przypadku,

gdy  opóźnienie  wynika  z  winy  Zamawiającego,  winy  osoby  trzeciej,  za  którą  Wykonawca  nie  ponosi

odpowiedzialności lub siły wyższej”.

Pytanie 2:

W odniesieniu do § 8 ust.  2 lit  d projektu umowy stanowiącego załącznik nr  7 do SIWZ, czy Zamawiający

mógłby potwierdzić, że kara umowna nie będzie naliczona w sytuacji, gdy Zamawiający pomimo nieskutecznego

zgłoszenia awarii lub usterki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu dokona skutecznego zgłoszenia

w inny sposób (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną w przypadku wcześniejszego nieskutecznego zgłoszenia

faxem)?

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że w przypadku braku niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

przez Wykonawcę, spróbuje skontaktować się z Wykonawcą w inny sposób przewidziany w § 9 umowy.

Odpowiedź. 

Zamawiający  nie  może  potwierdzić,  że  w  przypadku  braku  niezwłocznego  potwierdzenia  przyjęcia

zgłoszenia przez Wykonawcę, spróbuje się  z  nim skontaktować w inny sposób,  a  tym samym, że kara

umowna określona w § 8 ust. 2 lit. d nie będzie naliczona.



Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza w § 8 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ dodanie nowego

ustępu nr 12 w brzmieniu:

Łączna wysokość kar umownych, do jakich naliczenia Wykonawcy jest uprawniony Zamawiający na podstawie

Umowy nie może przekroczyć 20% wartości brutto Przedmiotu umowy.

W celu umożliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty z uwzględnieniem ryzyka biznesowego

związanego z  realizacją  kontraktu,  wprowadzenie  ograniczenia  łącznej  wysokości  kar  umownych wydaje  się

celowe  i  uzasadnione.  Kary  umowne  stanowią  najistotniejsze  ryzyko  związane  

z realizacją kontraktu, są oderwane od wysokości i istnienia ewentualnej szkody po stronie Zamawiającego oraz

często okazują się nadmiernie wygórowane w stosunku do naruszenia stanowiącego podstawę do ich naliczenia.

Dodatkowo Zamawiający zastrzegł możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego (ust.8), zatem jego

interes jest należycie zabezpieczony. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia postanowień umowy, zgodnie z  którym „łączna wysokość kar

umownych,  do  jakich  naliczenia  Wykonawcy  jest  uprawniony  Zamawiający  na  podstawie  umowy

nie przekroczy 20% wartości brutto przedmiotu umowy”.

Pytanie 4: 

W odniesieniu do § 12 ust. 1 lit  b projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, czy Zamawiający

dopuszcza zastąpienie w tym ustępie pojęcia opóźnienie terminem zwłoka?

Trudno  mówić  o  zasadności  przypisania  Wykonawcy  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub  nienależyte

wykonanie  umowy na  które  nie  miał  wpływu i  które  było  następstwem okoliczności,  za  które  Wykonawca

odpowiedzialności  nie  ponosi.  W tym kontekście  nieuzasadnione  jest  również  odstąpienie  od  Umowy przez

Zamawiającego  w  przypadku  wystąpienia  opóźnienia  w  uruchomieniu  usług  z  przyczyn  od  Wykonawcy

niezależnych. Mając powyższe na uwadze, w celu zachowania przejrzystości umowy i podkreślenia powyższej

intencji, posłużenie się w umowie pojęciem zwłoki jest uzasadnione.

Pytanie 5:

W odniesieniu do § 12 ust. 1 lit  b projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, czy Zamawiający

dopuszcza zastąpienie w tym ustępie pojęcia opóźnienie terminem zwłoka?

Trudno  mówić  o  zasadności  przypisania  Wykonawcy  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub  nienależyte

wykonanie  umowy na  które  nie  miał  wpływu i  które  było  następstwem okoliczności,  za  które  Wykonawca

odpowiedzialności  nie  ponosi.  W tym kontekście  nieuzasadnione  jest  również  odstąpienie  od  Umowy przez

Zamawiającego  w  przypadku  wystąpienia  opóźnienia  w  uruchomieniu  usług  z  przyczyn  od  Wykonawcy

niezależnych. Mając powyższe na uwadze, w celu zachowania przejrzystości umowy i podkreślenia powyższej

intencji, posłużenie się w umowie pojęciem zwłoki jest uzasadnione.

Odpowiedź do pytania nr 4 i  5: 

W odniesieniu do dokonania modyfikacji postanowień umownych zawartych w § 12 ust. 1 lit b umowy

dotyczących zastąpienia „opóźnienia” „zwłoką” Zamawiający nie  przewiduje dokonania przedmiotowej

zmiany. 



Pytanie 6: 

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 natury

tak prawnej jak i faktycznej, dla której Wykonawca winien godzić się na enumeratywny katalog okoliczności

egzoneracyjnych sformułowany wyłącznie z uwzględnieniem interesu 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 .  

Według Wykonawcy zapis umowny sformułowany przez Zamawiającego jaskrawie wskazuje na wykorzystanie

pozycji dominującej przez gospodarza postępowania, a w konsekwencji narusza równowagę pomiędzy stronami

umowy, która zostanie zawarta w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź: 

W świetle  postanowień  umownych  dotyczących  odpowiedzialności  Wykonawcy  za  szkodę  wyrządzoną

Zamawiającemu, nie  dopuszcza  się  możliwości  wskazania w umowie w § 8 ust.  1,  iż  odpowiedzialność

Wykonawcy będzie warunkowana wyłącznie jego winą. 

Pytanie 7: 

Zgodnie z Załącznika nr 7 do SIWZ  tj.  Wzór umowy -  § 6 ust.  8 – w przypadku zniszczenia lub trwałego

uszkodzenia  urządzenia  Wykonawcy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  Zamawiający  zapłaci

na rzecz Wykonawcy kwotę równą wartości urządzenia wyszczególnioną w protokole zdawczo – odbiorczym

z uwzględnieniem stopnia amortyzacji.

Jako, że Zamawiający zastrzega zapłatę opisanej wyżej kwoty w przypadku zniszczenia lub trwałego uszkodzenia

urządzenia  Wykonawcy  uprzejmie  proszę  o  wyjaśnienie,  jak  na  potrzeby  umowy,  która  zostanie  zawarta

w rezultacie  rozstrzygnięcia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy interpretować pojęcie

„trwałego uszkodzenia” oraz według jakich kryteriów Zamawiający będzie ustalał stopień amortyzacji urządzenia.

Odpowiedź: 

Interpretacja  sformułowania  zawartego  w  umowie  pod  hasłem  „trwałe  uszkodzenia”  powinna  zostać

dokonana zgodnie z wykładnią językową. Poprzez „trwałe uszkodzenia” należałoby rozumieć sytuację, w

której, po ocenie danej usterki bądź awarii dokonanej przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym,



oczywistym będzie iż nie da się naprawić określonego urządzenia w sposób umożliwiający dalsze z niego

korzystanie zgodnie z przeznaczeniem i na dotychczasowych warunkach. W takiej sytuacji Zamawiający,

zgodnie z zasadą określoną w § 6 ust. 8 umowy zwróci wartość początkową urządzenia wyszczególnioną

w protokole zdawczo-odbiorczym.

Pytanie 8: 

Zgodnie z Załącznika nr 7 do SIWZ  tj.  Wzór umowy -  § 6 ust.  8 – w przypadku zniszczenia lub trwałego

uszkodzenia  urządzenia  Wykonawcy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  Zamawiający  zapłaci

na rzecz Wykonawcy kwotę równą wartości urządzenia wyszczególnioną w protokole zdawczo – odbiorczym

z uwzględnieniem stopnia amortyzacji.

Jako, że Zamawiający zastrzega zapłatę opisanej  wyżej  kwoty jedynie w przypadku zniszczenia lub trwałego

uszkodzenia  urządzenia  Wykonawcy  uprzejmie  proszę  o  wyjaśnienie,  jaką  formułę  odszkodowania  przyjmie

Zamawiający  w  sytuacji,  gdy  uszkodzenie  Urządzenia  Wykonawcy  nastąpi  z  winy  Zamawiającego  jednak

nie będzie ono trwałe.

Odpowiedź: 

Jeżeli  uszkodzenie urządzenia nie  jest  trwałe i  nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

naprawa  urządzenia  nastąpi  na  jego  koszt,  na  podstawie  odpowiedniej  formuły  kalkulacji  kosztów

naprawy przedstawionej przez Wykonawcę z uwzględnieniem zasady uczciwego obrotu. 

Pytanie 9:  

Roz. XII ust.  3 siwz - Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy w przypadku, gdy będzie miał zastosowanie

"odwrócony VAT", Wykonawca ma w ofercie podać ceny netto, a Zamawiający sam doliczy podatek? 

Odpowiedź:

Na podstawie z zapisów Rozdziału XII ust. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca, składając

ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.” 

W przypadku gdy będzie  miał  zastosowanie  tzw.  „mechanizm odwróconego VAT-u”  w celu  dokonania  oceny

i badania ofert Zamawiający doliczy do podanych cen podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie zgodnie z art. 93 ust. 1 c „W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której

wybór  prowadziłby  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku

od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów

i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.” 

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

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


