
Szczecin, dnia 14.02.2017 r.

ZZ-2380-11/17

informacja na stronę internetową

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),

zwanej dalej „uPzp” na  dostawę telefonów komórkowych i kart SIM wraz ze świadczeniem 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 dniach 13-14.02.2017 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz:

Zadanie nr 1:

Pytanie nr 1

Wykonawca wnosi  o  potwierdzenie,  że  każda z jednostkowych umów o świadczenie  usług zawierana będzie

na co najmniej 24 miesiące.

Odpowiedź

Umowa  dotycząca  zadania  nr  1  zostanie  zawarta  na  26  miesięcy,  w  tym  24  miesiące  świadczenia  usługi

telekomunikacyjnej od dnia aktywacji dostarczonych kart sim (§ 3 ust. 1 wzoru Umowy)

Pytanie nr 2

Wykonawca  wnosi  o  potwierdzenie,  że  opisy  pakietów  kwotowych,  wskazane  w  pkt  4  OZP,  odnoszą  się

wyłącznie do krajowych połączeń głosowych oraz krajowej transmisji danych.

Odpowiedź

Zamawiający  wyjaśnia,  że  opisy  pakietów  kwotowych  wskazane  w  pkt  4  OZP odnoszą  się  do  wszystkich

operatorów. Zgodnie z pkt 13 „Wymagań Zamawiającego w zakresie świadczenia usług” usługi roamingowe są

gwarantowane.  Zamawiający  wymaga,  aby  usługi  roamingowe  o  wartości  nie  przekraczającej  wysokości

pakietów kwotowych były uwzględnione w ramach tych pakietów.

Pytanie nr 3

W związku z pkt 6 OPZ, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że aparaty telefoniczne umożliwiają świadczenie

usług  telekomunikacyjnych  przez  innego  operatora  telekomunikacyjnego  niż  obecny  wykonawca.  Ponadto,

Wykonawca  wnosi  o  wyjaśnienie  w  odniesieniu  do  ilu  numerów  (umów  o  świadczeniu  usług



telekomunikacyjnych) Zamawiający zamierza korzystać z własnych aparatów telefonicznych oraz w jaki sposób

wyceniona ma zostać sama usługa telekomunikacyjna bez dostawy sprzętu w ramach zadania nr 1?

Odpowiedź

Aparaty telefoniczne dostarczone przez Wykonawcę muszą umożliwiać świadczenie usług telekomunikacyjnych

przez Wykonawcę. Aparaty posiadane przez Zamawiającego umożliwiają świadczenie usług telekomunikacyjnych

przez  innego operatora  telekomunikacyjnego  niż  obecny wykonawca.  Zamawiający zamierza  korzystać  z  15

własnych aparatów telefonicznych w ramach pakietu kwotowego P1. Usługa telekomunikacyjna w odniesieniu

do 15 kart sim w pakiecie P1 nie objętych dostawą aparatów ma być wyceniona na taką samą kwotę jak usługi

telekomunikacyjne przypisane do pozostałych kart sim w tym pakiecie.

Pytanie nr 4

W związku  z  pkt  7  OPZ,  Wykonawca  wnosi  o  potwierdzenie,  że  aparaty  telefoniczne  objęte  przedmiotem

zamówienia mają być objęte jedną dostawą, która powinna mieć miejsce nie później  niż w ciągu 2 miesięcy

od dnia zawarcia umowy (czynności przygotowawcze, o których mowa w treści pkt 2 OPZ).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że aparaty telefoniczne objęte przedmiotem zamówienia mają być objęte jedną dostawą.

Termin dostawy sprzętu został określony w pkt 8 OPZ w związku z pkt 3 OPZ.

Pytanie nr 5

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że usługi niewskazane w ramach opisu pakiety kwotowe typy P1 oraz P2

będą  rozliczane  zgodnie  cennikiem  usług  dla  Klientów  biznesowych  obowiązującym  u  danego  wykonawcy,

w oparciu, o który złożona będzie oferta w przedmiotowym postępowaniu. W szczególności, Wykonawca wnosi

o  potwierdzenie,  że  na  takich  zasadach  rozliczane  będą  połączenia  międzynarodowe,  połączenia  głosowe

w roamingu UE oraz transmisja danych w UE oraz w innych państwach. Powyższe rozwiązanie uzasadnione jest

tym,  że  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 potwierdza, że usługi nie wskazane w ramach opisu pakietów kwotowych typu P1 oraz P2 będą

rozliczane zgodnie cennikiem usług dla Klientów biznesowych obowiązującym u Wykonawcy z zastrzeżeniem,

że usługi  o  wartości  nie  przekraczającej  wysokości  pakietów kwotowych będą uwzględnione w ramach tych

pakietów.

Pytanie nr 6

Wykonawca  wnosi  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  udzieli  pełnomocnictwa  do  wypowiedzenia  umów

o  świadczenie  usług  telekomunikacyjnych  zawartych  z  obecnym  operatorem,  z  którego  usług  korzysta

Zamawiający, po.



Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia umów o świadczenie usług

telekomunikacyjnych zawartych z obecnym operatorem.

Pytanie nr 7

W  związku  z  treścią  pkt  6  Wymagań  dotyczących  aparatów  telefonicznych,  stanowiącym,  że  ich  wartość

na  fakturze,  która  będzie  wystawiona  za  ich  dostarczenie  nie  może  przekroczyć  2%  wartości  opłata

abonamentowych, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że koszt dostawy aparatów telefonicznych powinien zostać

ujęty w opłatach abonamentowych.

Odpowiedź

Wszystkie koszty związane z dostawą aparatów przekraczające kwotę określoną w pkt 6 „Wymagań dotyczących

aparatów telefonicznych” powinny zostać uwzględnione w opłatach abonamentowych.

Pytanie nr 8

W celu uniknięcia wątpliwości, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że opłata abonamentowa, do płatności której

zobowiązany będzie zamawiający ma obejmować pakiet kwotowy, przy czym niewykorzystana w danym okresie

rozliczeniowym część pakietu przepada i nie podlega zwrotowi.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że opłata abonamentowa, do płatności której będzie zobowiązany ma obejmować pakiet

kwotowy, przy czym niewykorzystana w danym okresie rozliczeniowym część pakietu przepada i nie podlega

zwrotowi.

Pytanie nr 9

Wykonawca wnosi o potwierdzenie,  że przeniesienie dotychczas posiadanych przez Zamawiającego numerów

telefonicznych następować będzie w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych?

Odpowiedź

Zamawiający  potwierdza,  że  przeniesienie  dotychczas  posiadanych  przez  Zamawiającego  numerów

telefonicznych następować będzie w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia przywołanego w pytaniu.

Zadanie nr 2:

Pytanie nr 1

Wykonawca  wnosi  o  potwierdzenie,  że  „zadeklarowana  przez  Zamawiającego wysokość  abonamentu/pakietu

kwotowego”, stanowi minimalny, miesięczny koszt za usługi z których zamierza skorzystać Zamawiający.



Odpowiedź

Zamawiający potwierdza,  że  wysokość abonamentu/pakietu kwotowego stanowi minimalny,  miesięczny koszt

za usługi, z których zamierza skorzystać.

Pytanie nr 2

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że pakietu danych na internet obejmuje wyłącznie transmisję danych w kraju.

Odpowiedź

Dostęp do internetu musi być realizowany również z uwzględnieniem usługi roamingu, na zasadach określonych

w  pkt  9  „Wymagań  Zamawiającego  w  zakresie  świadczenia  usług”,  z  zastrzeżeniem,  że  usługi  o  wartości

nie przekraczającej wysokości pakietów kwotowych będą uwzględnione w ramach tych pakietów.

Pytanie nr 3

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że usługi niewyspecyfikowane w opisie zamówienia, w tym usługi głosowe,

czy też  transmisja  danych poza  terytorium Polski  rozliczane  będą  na podstawie  cennika  usługi  dla  klientów

biznesowych obowiązującym u danego wykonawcy w oparciu, o który przygotowana zostanie oferta złożona

w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź

Usługi  nie  wyspecyfikowane  w  OPZ  mają  być  rozliczne  na  zasadach  określonych  w  pkt  9  „Wymagań

Zamawiającego  w  zakresie  świadczenia  usług”  z  zastrzeżeniem,  że  usługi  o  wartości  nie  przekraczającej

wysokości pakietów kwotowych będą uwzględnione w ramach tych pakietów.

Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o potwierdzenie,  że przeniesienie dotychczas posiadanych przez Zamawiającego numerów

telefonicznych następować będzie w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych?

Odpowiedź

Zamawiający  potwierdza,  że  przeniesienie  dotychczas  posiadanych  przez  Zamawiającego  numerów

telefonicznych następować będzie w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia przywołanego w pytaniu.

Zadanie nr 3:

Pytanie nr 1

Wykonawca wnosi o potwierdzenie,  że przeniesienie dotychczas posiadanych przez Zamawiającego numerów

telefonicznych następować będzie w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych?



Odpowiedź

Zamawiający  potwierdza,  że  przeniesienie  dotychczas  posiadanych  przez  Zamawiającego  numerów

telefonicznych następować będzie w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia przywołanego w pytaniu.

Pytanie nr 2

Wykonawca  wnosi  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  udzieli  pełnomocnictwa  do  wypowiedzenia  umów

o  świadczenie  usług  telekomunikacyjnych  zawartych  z  obecnym  operatorem,  z  którego  usług  korzysta

Zamawiający.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia umów o świadczenie usług

telekomunikacyjnych zawartych z obecnym operatorem.

Pytanie nr 3

Wykonawca  wnosi  o  potwierdzenie,  że  usługi  niewyspecyfikowane  w  opisie  zamówienia  rozliczane  będą

na podstawie cennika usługi dla klientów biznesowych obowiązującym u danego wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza,  że  usługi  niewyspecyfikowane w opisie  zamówienia  rozliczane  będą  na  podstawie

cennika usługi dla klientów biznesowych obowiązującym u wykonawcy z zastrzeżeniem, że usługi o wartości

nie przekraczającej wysokości pakietów kwotowych będą uwzględnione w ramach tych pakietów.

Zadanie nr 1,2,3:

Pytanie nr 1

Zgodnie z § 2 ust. 7 wzoru umowy (załączniki nr 5, 5A, 5B do SIWZ) „Płatność za przedmiot Umowy, będzie

dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w ciągu 30 dni licząc od daty

wystawienia Płatnikowi wskazanemu w § 2 ust. 6 Umowy faktury VAT”.

Natomiast  w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniki nr 7 do SIWZ) dla  każdego zadania  w pkt 5 części

„Wymagania  dotyczące  faktur  i  bilingów”  Zamawiający  zawarł  wymóg,  aby  „Wykonawca  wystawił  fakturę

za usługi telekomunikacyjne z 21 dniowym okresem płatności (lub dłuższym) licząc od dnia wystawienia”.

Prosimy o ujednolicenie powyższych postanowień.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia termin określony w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) dla każdego

zadania w pkt 5 części „Wymagania dotyczące faktur i bilingów” z 21 dni na 30 dni.

Pytanie nr 2

Zamawiający w § 5 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 5, 5A, 5B do SIWZ) przewiduje:



„za  każdy  rozpoczęty  dzień  przerwy  (dzień  liczony  od  godziny  0.00  do  godziny  24.00)  w świadczeniu  usług

objętych umową Zamawiającemu przysługuje prawo:

•   do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokoś1/5 opłaty miesięcznej liczonej wg faktur z ostatnich trzech

okresów rozliczeniowych;

•   do zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę w której dostarczaniu nastąpiła przerwa.”.

Powyższe  postanowienie  jest  niejednoznaczne  i  nieprecyzyjne,  o  istotnym  znaczeniu  dla  wyceny  oferty

uwzględniającej wszelkie ryzyka i zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Niejasne jest,

czy  kary  te  będą  naliczane  jednocześnie,  czy  też  będą  naliczane  alternatywnie  zgodnie  z  wyborem

Zamawiającego.  Zwracamy uwagę,  że  w przypadku jednoczesnego naliczania  kar  będziemy mieli  z  sytuacją

podwójnego karania za to samo uchybienie, natomiast w przypadku alternatywnego stosowania ww. kar będziemy

mieli do czynienia z subiektywnym wyborem Zamawiającego niezależnym od jakichkolwiek okoliczności. 

W związku  z  powyższym  wnosimy  o  wykreślenie  prawa  Zamawiającego  „do  obciążenia  Wykonawcy  karą

umowną w wysokości 1/5 opłaty miesięcznej liczonej wg faktur z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych”.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia kwestionowany zapis Umowy bez zmian.

Pytanie nr 3

Wykonawca  zwraca  się  w  zapytaniem  czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  dodanie  do  §  5  wzoru  umowy

(załącznik nr 5, 5A, 5B do SIWZ) następujących dodatkowych zapisów:

1)   „Naliczenie  przez  Zamawiającego  kar  umownych  zostanie  poprzedzone  przeprowadzeniem postępowania

reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu

umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary umownej”.

Takie  postanowienie  jest  w  ocenie  Wykonawcy  konieczne,  bowiem  kara  umowna  powinna  przysługiwać

wyłącznie  w  przypadku,  jeżeli  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązania  nastąpi  z  winy

Wykonawcy,  co  w praktyce  oznacza  konieczność  istnienia  procedury  w toku  której  Strony mają  możliwość

zaprezentowania swoich stanowisk.

2)   „Łączna wysokość kar umownych do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiający na podstawie umowy nie

może przekroczyć 20 % kwoty o której mowa w § 2 ust. 1 umowy”.

Wprowadzenie  takiego  ograniczenia  jest  niezbędne  w  celu  umożliwienia  wykonawcy  odpowiedniego

przygotowania oferty z uwzględnieniem ryzyka biznesowego związanego z realizacja kontraktu. Kary umowne

stanowią  najistotniejsze  ryzyko związane  z  realizacją  umowy,  bowiem zgodnie  z  prawem są  one  niezależne

od wysokości i wystąpienia ewentualnej szkody po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie modyfikacji § 1 wzoru umowy (załączniki nr 5, 5A, 5B do SIWZ),

poprzez dodanie możliwości zawierania indywidualnych UoŚUT?



W przeciwnym razie Operator/Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym może nie być uprawniony

do świadczenia usług telekomunikacyjnych, zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji § 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający potwierdzi, iż odpowiedzialność Wykonawcy za wystąpienie przerwy o której mowa w § 5 ust

1  wzoru  umowy  (załączniki  nr  5,  5A,  5B  do  SIWZ),  dotyczy  wyłącznie  przerwy  za  wystąpienie  której

odpowiedzialność ponosi Wykonawca?

Odpowiedź

Odpowiedzialność Wykonawcy za wystąpienie przerwy o której mowa w § 5 ust 1 wzoru umowy dotyczy przerw

w świadczeniu usług przez Wykonawcę.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowień określonych w § 5 ust 1 pkt a oraz ust 2 wzoru

umowy  (załączniki  nr  5,  5A,  5B  do  SIWZ),  w  których  obciąża  dodatkowo  Wykonawcę  karą  umowną

za wystąpienie przerwy?

Kwota wskazana przez Zamawiającego jest bowiem rażąco wysoka, zważywszy że łączny czas w danym okresie

rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy) w odniesieniu do którego nie zostanie naliczona kara umowna wynosi

zaledwie 2 (słownie: dwie) godziny?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 5 ust 1 pkt a oraz ust 2 wzoru umowy

Pytanie nr 7

Czy  Zamawiający  potwierdzi,  iż  ryzyko  przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia  sprzętu  przechodzi

na Zamawiającego z chwilą dostarczenia Sprzętu?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na niego z chwilą

dostarczenia Sprzętu.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający potwierdzi, iż pod pojęciem gwarancji rozumie gwarancję udzieloną przez producenta danego

Sprzętu określającą procedurę gwarancyjną?



Odpowiedź

Pod  pojęciem  gwarancji  Zamawiający  rozumie  świadczenia  Wykonawcy  zgodnie  z  warunkami  określonymi

w części „Wymagania dotyczące warunków gwarancji i serwisu” OPZ z uwzględnieniem czasu trwania gwarancji

zadeklarowanym przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

Pytanie nr 9

Czy  Zamawiający  potwierdzi,  iż  w  sprawach  nieuregulowanych  w  Umowie  zastosowanie  będą  miały

postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązujący u danego Operatora?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie będą miały postanowienia

Regulaminu  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  obowiązujący  u  danego  Operatora  z  zastrzeżeniem,

że nie będą one sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Umowa dla zadania nr 1   

Par 5 

Pytanie nr 1

- ust. 1 – Prosimy o doprecyzowanie, jak będą liczone kary umowne. Czy przerwa, w świadczeniu usług dotyczy

jednej karty, czy wszystkich kart SIM? W jaki sposób będzie zgłaszana awaria?

Odpowiedź:

„Przerwa w świadczeniu usług” dotyczy każdej karty będącej częścią Umowy. Awaria będzie zgłaszana w trybie

określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. Nr 1) , w części: „Wymagania dotyczące warunków gwarancji

i serwisu”

Pytanie nr 2

- ust.  3 – Prosimy o doprecyzowanie ilu kart SIM ma dotyczyć zwłoka? Czy wystarczy, że jedna karta SIM

nie zostanie uruchomiona i zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3000 zł?

Odpowiedź:

Wszystkie karty SIM traktowane są łącznie

Pytanie nr 3

-  ust.  4  –  Czy kara  zostanie  naliczona jeśli  nie  zostanie  dostarczony cały sprzęt  czy wystarczy jak zostanie

niedostarczona jedna sztuka?

Odpowiedź:

Dostawa ma dotyczyć wszystkich urządzeń 



Pytanie nr 4

1. Prosimy o takie doprecyzowanie zapisów, z których jednoznacznie wynikać będzie, ze Zamawiający naliczy

kary umowne jeśli w terminie 30 dni od daty zdarzeń Wykonawca nie wykaże, iż nie ponosi winy za wystąpienie

zdarzenia  na  podstawie  którego  zobowiązany  jest  do  zapłaty  kary  umownej.  Zgodnie  z  wyrokiem  Sądu

Najwyższego (sygn. Akt II CR 419/67): „(…)jeżeli wykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania

jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.), kary

umownej nie nalicza się.” Stąd naliczenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone

przeprowadzeniem  stosownego  postępowania  reklamacyjnego  mającego  na  celu  umożliwienie  Wykonawcy

niezwłoczne  usunięcie  uchybień  w  wykonaniu  umowy  oraz  ustalenie  istnienia  przesłanek  naliczenia  kar

umownych

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  wprowadza  zmian  do  treści  wzoru  umowy.  §  4  Wzoru  umowy  przewiduje  możliwość

postępowania reklamacyjnego.

Pytanie nr 5

2. Umowa nie przewiduje żadnego ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości kar umownych, które

mogą  zostać  nałożone  na  wykonawcę.  Tym  samym,  nie  można  wykluczyć  sytuacji,  w  której  kara  umowna

zostanie naliczona w wysokości większej niż wartość kontraktu. Prosimy więc o dodanie zapisu uwzględniającego

wprowadzenie ograniczenia łącznej wysokości kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści wzoru umowy.

Umowa dla zadania nr 2 

Par 5 

Pytanie nr 1

- ust. 1 – Prosimy o doprecyzowanie, jak będą liczone kary umowne. Czy przerwa, w świadczeniu usług dotyczy

jednej karty, czy wszystkich kart SIM? W jaki sposób będzie zgłaszana awaria?

Odpowiedź:

„Przerwa w świadczeniu usług” dotyczy każdej karty będącej częścią Umowy. Awaria będzie zgłaszana w trybie

określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. Nr 1) , w części: „Wymagania dotyczące warunków gwarancji

i serwisu”

Pytanie nr 2

- ust.  3 – Prosimy o doprecyzowanie ilu kart SIM ma dotyczyć zwłoka? Czy wystarczy, że jedna karta SIM

nie zostanie uruchomiona i zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3000 zł?



Odpowiedź:

Wszystkie karty SIM traktowane są łącznie

Pytanie nr 3

-  ust.  4  –  Czy kara  zostanie  naliczona jeśli  nie  zostanie  dostarczony cały sprzęt  czy wystarczy jak zostanie

niedostarczona jedna sztuka?

Odpowiedź:

Dostawa ma dotyczyć wszystkich urządzeń 

Pytanie nr 4

1. Prosimy o takie doprecyzowanie zapisów, z których jednoznacznie wynikać będzie, ze Zamawiający naliczy

kary umowne jeśli w terminie 30 dni od daty zdarzeń Wykonawca nie wykaże, iż nie ponosi winy za wystąpienie

zdarzenia  na  podstawie  którego  zobowiązany  jest  do  zapłaty  kary  umownej.  Zgodnie  z  wyrokiem  Sądu

Najwyższego (sygn. Akt II CR 419/67): „(…)jeżeli wykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania

jest  następstwem  okoliczności,  za  które  strona  zobowiązana  nie  ponosi  odpowiedzialności  (art.  471  k.c.),

kary  umownej  nie  nalicza  się.”  Stąd  naliczenie  kar  umownych  przewidzianych  w  umowie  powinno  być

poprzedzone  przeprowadzeniem  stosownego  postępowania  reklamacyjnego  mającego  na  celu  umożliwienie

Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia

kar umownych

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  wprowadza  zmian  do  treści  wzoru  umowy.  §  4  Wzoru  umowy  przewiduje  możliwość

postępowania reklamacyjnego.

Pytanie nr 5

2. Umowa nie przewiduje żadnego ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości kar umownych, które

mogą  zostać  nałożone  na  wykonawcę.  Tym  samym,  nie  można  wykluczyć  sytuacji,  w  której  kara  umowna

zostanie naliczona w wysokości większej niż wartość kontraktu. Prosimy więc o dodanie zapisu uwzględniającego

wprowadzenie ograniczenia łącznej wysokości kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści wzoru umowy.



Umowa dla zadania nr 3 

Par 5

Pytanie nr 1

- ust. 1 – Prosimy o doprecyzowanie, jak będą liczone kary umowne. Czy przerwa, w świadczeniu usług dotyczy

jednej karty, czy wszystkich kart SIM? W jaki sposób będzie zgłaszana awaria?

Odpowiedź:

„Przerwa w świadczeniu usług” dotyczy każdej karty będącej częścią Umowy. Awaria będzie zgłaszana w trybie

określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. Nr 1) , w części: „Wymagania dotyczące warunków gwarancji

i serwisu”

Pytanie nr 2

- ust.  3 – Prosimy o doprecyzowanie ilu kart SIM ma dotyczyć zwłoka? Czy wystarczy, że jedna karta SIM

nie zostanie uruchomiona i zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3000 zł?

Odpowiedź:

Wszystkie karty SIM traktowane są łącznie

Pytanie nr 3

-  ust.  4  –  Czy kara  zostanie  naliczona jeśli  nie  zostanie  dostarczony cały sprzęt  czy wystarczy jak zostanie

niedostarczona jedna sztuka?

Odpowiedź:

Dostawa ma dotyczyć wszystkich urządzeń 

Pytanie nr 4

1. Prosimy o takie doprecyzowanie zapisów, z których jednoznacznie wynikać będzie, ze Zamawiający naliczy

kary umowne jeśli w terminie 30 dni od daty zdarzeń Wykonawca nie wykaże, iż nie ponosi winy za wystąpienie

zdarzenia  na  podstawie  którego  zobowiązany  jest  do  zapłaty  kary  umownej.  Zgodnie  z  wyrokiem  Sądu

Najwyższego (sygn. Akt II CR 419/67): „(…)jeżeli wykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania

jest  następstwem  okoliczności,  za  które  strona  zobowiązana  nie  ponosi  odpowiedzialności  (art.  471  k.c.),

kary  umownej  nie  nalicza  się.”  Stąd  naliczenie  kar  umownych  przewidzianych  w  umowie  powinno  być

poprzedzone  przeprowadzeniem  stosownego  postępowania  reklamacyjnego  mającego  na  celu  umożliwienie

Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia

kar umownych.



Odpowiedź:

Zamawiający  nie  wprowadza  zmian  do  treści  wzoru  umowy.  §  4  Wzoru  umowy  przewiduje  możliwość

postępowania reklamacyjnego.

Pytanie nr 5

2. Umowa nie przewiduje żadnego ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości kar umownych, które

mogą  zostać  nałożone  na  wykonawcę.  Tym  samym,  nie  można  wykluczyć  sytuacji,  w  której  kara  umowna

zostanie naliczona w wysokości większej niż wartość kontraktu. Prosimy więc o dodanie zapisu uwzględniającego

wprowadzenie ograniczenia łącznej wysokości kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści wzoru umowy.

W  związku  z  powyższym  w  załączeniu  przekazuję  zmodyfikowany  opis  przedmiotu  zamówienia

- dla zadań nr 1,2,3 - załącznik nr 7 do siwz. 

 

 Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień  21.02.2017 r. 

Godziny pozostają bez zmian. 

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


