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ZZ-2380-67/2016

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  PSTN/ISDN  dla

jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego”.

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły do

Zamawiającego w dniu 29.04.2016 r., wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 :  

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 10.05. 2016r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Pytanie 2 :  

Dot. Projektu umowy - załącznik nr 7 do SIWZ

         Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień umowy zgodnie z którym: „Całkowita wysokość 

kar umownych za zdarzenia, które wystąpiły w danym miesiącu nie przekroczy sumy opłat należnych 

Wykonawcy za dany miesiąc”?

          Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Umowy.

Pytanie 3 :  

Dot. Projektu umowy - załącznik nr 7 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień umowy zgodnie z którym: „Całkowita suma kar 

umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego    

wynagrodzenia brutto”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Umowy.

Pytanie 4 :  

Dot. Projektu Umowy- załącznik nr 7 do SIWZ

Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień określonych w § 8  Umowy, poprzez zastąpienie

„opóźnienia” „zwłoką” lub Zamawiający potwierdzi, iż również w przypadkach określonych w § 8 Umowy

Zamawiający  jest  uprawniony  do  naliczenia  kar  umownych  tylko  gdy  opóźnienie  powstało  z  winy

Wykonawcy?



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Umowy.

Pytanie 5 :  

Czy Zamawiający potwierdzi, iż to Zamawiający jest podmiotem odpowiedzialnym za kontrolowanie czy

kwota określona w § 7 ust. 1 Umowy została wyczerpana i powiadomi o ryzyku wykorzystania ww.

kwoty z wyprzedzeniem obejmującym co najmniej 1 okres rozliczeniowy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż to Zamawiający jest podmiotem odpowiedzialnym za kontrolowanie  

czy kwota określona w § 7 ust. 1 Umowy została wyczerpana i powiadomi o ryzyku wykorzystania 

ww. kwoty z wyprzedzeniem obejmującym co najmniej 1 okres rozliczeniowy.

Pytanie 6 :  

W załączniku nr 8 zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji świadczenia  usług.

Wnosimy o dodanie zapisu, że Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia usług o ile będzie 

posiadał  warunki techniczne do świadczenia usługi ( tj. będzie posiadał pozytywne warunki 

techniczne).

Odpowiedź:

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  lokalizacji  świadczenia  usługi  w  przypadku

przeniesienia siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego. Zasady oraz warunki przeniesienia

usługi muszą być określone w podpisanym obustronnie aneksie do umowy, gdzie uwzględnione

będą  wszystkie warunki,  dlatego  też  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  modyfikację  treści

Umowy.

Pytanie 7 :  

Dot. Roz. VI ust. 1 pkt 1) ppkt 2) siwz 

Czy  Zamawiający  uzna  za  wystarczające,  jeśli  informacje,  o  których  mowa  w  przedmiotowym

postanowieniu,  tj.  dot.  zakresu  udostępnionych  zasobów,  sposobu  wykorzystania  przy  realizacji

zamówienia,  charakteru  stosunku  jaki  będzie  łączył  podmiot  i  wykonawcę,  oraz  zakresu  i  okresu

udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia, zostaną zawarte w treści zobowiązania?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za wystarczające zobowiązania przedłożone zgodnie ze specyfikacją istotnych

warunków  zamówienia  na  formularzu  „Pisemne  zobowiązanie  podmiotu  do  oddania  do

dyspozycji  Wykonawcy  niezbędnych  zasobów na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonaniu

zamówienia  zgodnie  z  art.  26  ust.  2b  uPzp", stanowiącym  załącznik  nr  5  do  siwz.

Pytanie 8 :  

Dot.  Zał. nr 1 do siwz Formularz Ofertowy - w którym miejscu Formularza Ofertowego należy wskazać

informacje nt. drugiego kryterium, tj. czas usunięcia zgłoszonej usterki?      

Odpowiedź:

Deklarowany czas usunięcia usterki,  znajduje się w formularzu cenowym i  jakościowym, pod



tabelą z abonamentem telefonicznym.

Pytanie 9 :  

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. 

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.  

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.D.


