Radom, dn. 20 lutego 2013r.
BZP.271.1.47.2013.AĆ

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej wraz z dostawą 150 nowych telefonów komórkowych z akcesoriami oraz dostawą
50 kart SIM, ogłoszonego w dniu 13.02.2013r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu,
na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie:
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 60654 - 2013).
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały
udzielone w związku z przysłanymi przez jednego z wykonawców zapytaniami dotyczącymi
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):
Pytania I:
1. SIWZ, str 26 § 14
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację treści Umowy i zmianę
powyższego zapisu w następujący sposób:
„Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na
tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego” ?
2. Wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej.
Postepowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i
warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w
sprawie trybu postepowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja
usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291).
Informujemy iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza pozostawienie tego
zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody
Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji powinno być podstawą właściwej współpracy
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na drukach umów zapewnionych przez
Wykonawcę, które stanowić będą integralną część umowy?
Informujemy iż Wykonawca stosuje druki umów 4 częściowe, z których 3 części podpisywane są w
momencie zawierania umowy (wyszczególnione tu są warunki na których zawierana jest umowa oraz
dane stron zawierających umowę), część 4 (tzw. Bon Aktywacyjny) jest dostarczana razem z
terminalami i jest podstawą do uruchomienia kart sim. Terminale dostarczane są na koszt Wykonawcy
firmą kurierską, która dla potwierdzenia wywiązania się z umowy z Wykonawcą MUSI posiadać
podpisany przez Zamawiającego Bon Aktywacyjny. Wnosimy o zgodę na zastosowanie powyższego
rozwiązania.
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dodatkowych formularzy aktywacji usług, których
dostarczenia wymaga w SIWZ? Informujemy iż wewnętrzne procedury Wykonawcy wymagają
oddzielnych - pisemnych - zleceń aktywacji tychże usług, podpisanych przez zlecającego, w tym
przypadku, Zamawiającego.
5. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień Umowy o zapis, zgodnie z którym „Całkowita
suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie umowy nie przekroczy 10% wartości
łącznego wynagrodzenia brutto”? Na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia
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całkowitej wysokości kar umownych do 10% kwoty wartości umowy, zwracamy się o rozważenie innej
wartości procentowej. Dopiero bowiem wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom
na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w wycenie (przy czym
zachodzi prawidłowość, że im większe ryzyko kar i wyższy limit, tym konieczność nałożenia wyższego
narzutu na cenę pod to ryzyko.
6. Wnosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Wykonawcy, wybranemu w wyniku tego
postepowania, fotokopii lub co najmniej odpisów dokumentów formalnych Zamawiającego (NIP,
REGON, KRS lub Statut) oraz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
(dowód osobisty). Informujemy, iż procedury w sieciach operatorów wymagają załączenia formalnych
dokumentów do podpisanych druków umów, dla zachowania ich ważności. Brak zgody na niniejsze
uniemożliwi zawarcie umowy każdemu Wykonawcy, a zatem uczyni udział w niniejszym postępowaniu
bezcelowym, jeżeli nie będzie można w jego konsekwencji zawrzeć umowy wiążącej dla obu stron.
7. Wnosimy o doprecyzowanie iż postepowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą
prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1
października 2004 r. w sprawie trybu postepowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna
odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291).
8. Załącznik nr 2 do SIWZ, umowa Par 4 ust 9 pkt d,
Wnosimy o modyfikację i wykreślenie zapisu SIWZ „ z wyłączeniem aparatów telefonicznych”.
Wyjaśniamy, że stan aparatu może mieć wpływ na jakość usługi, a odpowiedzialność za ten stan nie
jest zależny od operatora.
9. Załącznik nr 2 do SIWZ, umowa par 5
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie iż kontrolowanie wykorzystanej kwoty przeznaczonej na
realizację zamówienia należy do Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie co w przypadku,
jeśli w/w kwota zostanie w pełni wykorzystana przed dniem 30 kwietnia 2015 roku?
10. Załącznik nr 2 do SIWZ, umowa Par 10
Odnośnie postanowień zawartych w § 10 umowy, czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wysokości
wskazanych tam kar umownych o połowę? Kary umowne określone w wysokości wskazanej w § 10
umowy są zdaniem Wykonawcy – uznane w każdym wypadku za kary rażąco wygórowane. Zgodnie
bowiem z treścią art. 484 § 2 k.c. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik
może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco
wygórowana.” Wysoki poziom kar umownych za zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu
ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny.
11. Załącznik nr 2 do SIWZ, umowa Par 12
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli w w/w par umowy używając słowa
„krótkookresowych przerwach w świadczeniu usługi”?
Jednocześnie informujemy, że Wykonawca uważa, że zapisy SIWZ, Par 12 Umowy przewidują prawo
Zamawiającego do odstąpienia od umowy w okolicznościach innych, niż uregulowane w art. 145 ust. 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nieprzewidzianej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na doprecyzowanie SIWZ i jego
modyfikację w taki sposób, aby zapisy Par 12 umowy zapewniał jedynie Zamawiającemu prawo do
odstąpienia od umowy uregulowane w art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, które daje
Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia nieprzewidzianej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym ?
Wykonawca zawierając umowę przetargową na czas określony i realizując zamówienie w sposób
rzetelny i profesjonalny nie ma zamiaru odstępować od umowy przed terminem na jaki umowa została
zawarta w żadnych okolicznościach, za wyjątkiem okoliczności ewentualnej ewidentnej winy
Zamawiającego. W przypadku umowy zawieranej na czas oznaczony Wykonawca kalkuluje specjalne,
tzw. „szyte na miarę” stawki cenowe dla Zamawiającego z uwzględnieniem w swoim rachunku
ekonomicznym założonego okresu świadczenia usług i dostaw. Nie powinno się zatem wprowadzać
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uciążliwego naszym zdaniem warunku dopuszczającego rozwiązanie umowy w dowolnym czasie z
różnych powodów.
Odpowiedź:
Ad. 1
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści wzoru umowy, jednocześnie informuje, iż
w przypadku możliwości porozumienia się stron w przedmiocie problemu wynikającego z umowy nie
będzie kierował sprawy na drogę postępowania sądowego.
Ad. 2
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ, w przekonaniu zamawiającego kary przewidziane we
wzorze umowy nie są wyrazem dyskryminacji.
Ad. 3
Zamawiający informuje, iż umowa zostanie podpisana zgodnie z zamieszczonym wzorem. Jednocześnie
informuje, że zgodnie z § 2 wzoru umowy „Regulaminy i warunki świadczenia usług Wykonawcy wiążą
strony wyłącznie w tej części, w której są bardziej korzystne dla Zamawiającego niż warunki nn.
umowy”.
Ad. 4
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dodatkowych formularzy aktywacji usług z zastrzeżeniem §
2 wzoru umowy.
Ad. 5
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Ad. 6
Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie wskazanych w pytaniu dokumentów.
Ad. 7
Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 2 wzoru umowy „Regulaminy i warunki świadczenia usług
Wykonawcy wiążą strony wyłącznie w tej części, w której są bardziej korzystne dla Zamawiającego niż
warunki nn. umowy”, a jednocześnie obowiązujące powszechnie przepisy prawne wiążą strony
niezależnie od zapisów wzoru umowy.
Ad. 8
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Ad. 9
Zamawiający będzie kontrolował wykorzystanie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Zamawiający nie nakłada takiego obowiązku na Wykonawcę i nie widzi potrzeby modyfikacji SIWZ
w tym zakresie.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 5 wzoru umowy: „Umowa zostaje zawarta na czas określony,
począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta cały pakiet
(równoważność ............................ złotych brutto), z tym, że nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2015 roku”.
Zgodnie z § 12 ust. 5 wzoru umowy: „Umowa wygasa w przypadku:
a) upływu okresu, na jaki została zawarta, lub
b) wykorzystania przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.
- w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”
Ad. 10
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych. Według zamawiającego są one ustalone
w realnej do zamówienia wysokości.
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Ad. 11
Zamawiający dokona modyfikacji treści zapisu w załączniku nr 2 do SIWZ (Wzór umowy) w § 12 ust. 3
zastępując zapis w brzmieniu:
„Inne istotne uchybienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2 mogą
polegać w szczególności na opóźnieniu realizacji zobowiązań wynikających z przedmiotu umowy
(§ 3 ust. 1 pkt 5 i 6 umowy) lub powtarzających się krótkookresowych przerwach w świadczeniu
usługi.”
zapisem o następującym brzmieniu:
„Inne istotne uchybienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2 mogą
polegać w szczególności na opóźnieniu realizacji zobowiązań wynikających z przedmiotu umowy (§ 3
ust. 1 pkt 5 i 6 umowy) lub powtarzających się krótkookresowych przerwach w świadczeniu usługi.
Jako krótkookresowe przerwy w świadczeniu usług należy rozumieć co najmniej trzy przerwy w
miesięcznym okresie rozliczeniowym trwające nie dłużej niż 24 godziny każda.”
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ zgodnie z dalszą częścią pytania. Zapis zawarty w § 12
ust. 1 wzoru umowy jest odzwierciedleniem zapisu ustawowego, tj. art. 145 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Pytania II:
1) Pkt III ppkt 1 pkt 2 SIWZ oraz Par 3 ust 2 Załącznika nr 2 do SIWZ - Czy Zamawiający wyraża
zgodę, aby przeniesienie dotychczas posiadanych przez Zamawiającego numerów telefonicznych
nastąpiło w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16
grudnia 2010 r. r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach
telefonicznych?
2) Pkt III ppkt 3 pkt 11 lit a SIWZ - Czy Zamawiający wyraża zgodę aby identyfikacja numerów
przychodzących dotyczyła tylko tych numerów, które nie są zastrzeżone zgodnie z art. 171
ustawy prawo telekomunikacyjne?
3) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w Pkt III ppkt 3 pkt 14 SIWZ w taki
sposób, że zasięg telefonii komórkowej będzie zgodny z mapami zasięgu dostępnymi na stronach
WWW Wykonawcy?
4) Prosimy o modyfikację zapisów w Pkt III ppkt 4 pkt 1 SIWZ oraz w Par 3 ust 4 Załącznika nr 2 do
SIWZ w taki sposób, że dostarczone aparaty telefoniczne będą objęte gwarancją producenta, a
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi towaru?
5) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w Pkt III ppkt 6 pkt 8 SIWZ w taki sposób,
aby ze względów bezpieczeństwa dostarczone karty SIM były nieaktywne i zostały aktywowane
po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru tych kart?
6) Pkt III ppkt 6 pkt 9 SIWZ- zwracam się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie postanowienia
dotyczącego przejścia własności kart SIM na Zamawiającego, gdyż jest to niezgodne z ustawą
prawo telekomunikacyjne. Wykonawca wskazuje, że karty SIM są częścią infrastruktury
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i w czasie świadczenia usług telekomunikacyjnych nie mogą
stać się własnością Zamawiającego.
7) Pkt III ppkt 6 pkt 10 SIWZ- Wykonawca wskazuje na fakt, iż podpisane umowy z firmami
kurierskimi stanowią o jakości, pewności dostarczenia przesyłki jak i regulują kwestie ubezpieczeń
przesyłek. Wykonawca wybiera taką drogę dostarczenia sprzętu do Zamawiającego aby spełniała
wymogi bezpieczeństwa. Proszę zatem Zamawiającego o wykreślenie tego postanowienia.
8) Pkt III ppkt 6 pkt 13 SIWZ- proszę o wydłużenie terminu do 3 dni roboczych.
9) Pkt III ppkt 7 - Czy Zamawiający, w związku z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, dopuszcza uwzględnienie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwości
zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w razie zmiany w przepisach prawa
podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot
umowy?
Możliwość taka wydaje się działać na korzyść obu stron – w razie np. obniżenia stawek podatku
VAT (lub nawet zwolnienia usług lub dostaw stanowiących przedmiot umowy z opodatkowania
podatkiem VAT) w razie braku stosownych postanowień w SIWZ, strony - z przyczyn natury
formalnej - nie będą miały możliwości zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

publicznego. Formalna możliwość zmiany, nie oznaczająca oczywiście automatyzmu czy
konieczności aneksowania umowy, wydaje się zatem bezpieczna i korzystna dla Zamawiającego –
przede wszystkim uwzględnia zasadę celowego i gospodarnego wydatkowania środków
publicznych.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość uwzględnienia powyższych kwestii, prosimy o
zamieszczenie w SIWZ następującego postanowienia: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Zmiana umowy jest możliwa w razie
zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub dokonywania
dostaw stanowiących przedmiot umowy, w szczególności zmian w zakresie ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do niej lub aktów
prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany umowy jest
wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach prawa podatkowego,
która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy powodując
zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych. Zmiana umowy
jest dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa podatkowego.”
Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie faktycznej ilości telefonów i kart SIM – Zamawiający
wymaga dostarczenia 150 telefonów komórkowych, przeniesienia 150 kart SIM z sieci Orange
oraz dostarczenia 50 „nowych” kart SIM- czyli – z takiego zapisu wynika, że Zamawiający będzie
posiadał 200 kart sim i 150 telefonów – Par 1 ust 1, 2 i 3 Załącznika nr 2 do SIWZ
Zał. Nr 2 do SIWZ Par 10 ust 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu w taki
sposób, że Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z
wyłączeniem utraconych korzyści?
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w Par 10 ust 6 Załącznika nr 2 do SIWZ w
taki sposób, że zapłata kar umownych będzie dokonywana na podstawie wystawionych przez
Zamawiającego not obciążeniowych i będzie płatna w ciągu 21 dni od dnia wystawienia takiej
noty? Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie umożliwia
Wykonawcy weryfikacji zasadności ich naliczenia. Ponadto wskazać należy, że kara umowna
powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza
konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość zaprezentowania swoich
stanowisk. 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.
Par 12 ust 2 Załącznika nr 2 do SIWZ - czy Zamawiający wyraziłby zgodę na modyfikację zapisów
w taki sposób, aby wprowadzić dodatkowy termin na naprawę uchybień przed rozwiązaniem
umowy ze skutkiem natychmiastowym w wyniku nienależytego wykonywania zobowiązań
Wykonawcy?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy w sprawie zamówienia załącznika w
postaci regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wykonawcy , który będzie miał
zastosowanie do świadczenia usług przez wykonawcę , w zakresie niesprzecznym z umową ?
Obowiązek doręczenia takiego regulaminu abonentowi/zamawiającemu przez wykonawcę /
operatora wynika z przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umów ( jednostkowych) o świadczenie usług
telekomunikacyjnych dla poszczególnych kart SIM, z zastrzeżeniem że warunki tych umów będzie
określać umowa (główna) w sprawie zamówienia ? Operator /Wykonawca zgodnie z art. 56
ustawy prawo telekomunikacyjne obowiązany jest zawierać z Abonentem/ Zamawiającym umowy
o oświadczenie usług telekomunikacyjnych, zawierające co najmniej postanowienia określone w
tym przepisie.
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby usługi nie wymienione w treści SIWZ i oferty Wykonawcy były
taryfikowane zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów
biznesowych przedstawionym przez Wykonawcę?
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Odpowiedź:
Ad. 1)
Zamawiający informuje, iż przeniesienie dotychczas posiadanych numerów telefonicznych ma nastąpić
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ad. 2)
Zamawiający wyraża zgodę, aby identyfikacja numerów przychodzących dotyczyła tylko tych
numerów, które nie są zastrzeżone zgodnie z art. 171 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Ad. 3)
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Ad. 4)
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Ad. 5)
Zamawiający dokona modyfikacji treści zapisu w pkt III. 6) pkt 8 SIWZ zastępując zapis w brzmieniu:
„Wykonawca dostarczy na własny koszt aparaty wraz z aktywnymi kartami SIM, będącymi przedmiotem
umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy i poniesie pełne ryzyko związane
z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili podpisania protokołu odbioru przez
zamawiającego i wykonawcę po dokonaniu jego przekazania.”
zapisem o następującym brzmieniu:
„Wykonawca dostarczy na własny koszt aparaty wraz z kartami SIM, będącymi przedmiotem umowy
zgodnie z warunkami niniejszej umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego
utraty albo uszkodzenia do chwili podpisania protokołu odbioru przez zamawiającego i wykonawcę po
dokonaniu jego przekazania”.
Ad. 6)
Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w pkt III. 6) pkt 9 SIWZ zastępując zapis w brzmieniu:
„Z chwilą podpisania protokołów odbioru aparaty telefonii komórkowej wraz z aktywnymi kartami SIM
stają się własnością Zamawiającego.”
zapisem o następującym brzmieniu:
„Z chwilą podpisania protokołów odbioru aparaty telefonii komórkowej stają się własnością
Zamawiającego”.
Ad. 7)
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Ad. 8)
Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w pkt III. 6) pkt 13 SIWZ zastępując zapis w brzmieniu:
„Dostarczony wadliwy towar będzie reklamowany przez Zamawiającego, a Wykonawca wymieni
zareklamowany towar na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia wady
przez Zamawiającego.”
zapisem o następującym brzmieniu:
„Dostarczony wadliwy towar będzie reklamowany przez Zamawiającego, a Wykonawca wymieni
zareklamowany towar na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia wady
przez Zamawiającego”.
Ad. 9)
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
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Ad. 10)
Zdaniem zamawiającego zapis jest precyzyjny i zgodny z interpretacją zawartą w pytaniu.
Zamawiający nie widzi konieczności zmiany zapisów zawartych w SIWZ.
Ad. 11)
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Ad. 12)
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy, jednocześnie informuje, iż zgodnie z § 10
ust. 6 wzoru umowy „6. Zamawiający ma prawo dokonać, potrącenia niespornych należności
naliczonych z tytułu kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy”.
Ad. 13)
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.
Ad. 14)
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy załącznika w postaci regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 wzoru umowy „Regulaminy i warunki
świadczenia usług Wykonawcy wiążą strony wyłącznie w tej części, w której są bardziej korzystne dla
Zamawiającego niż warunki nn. umowy”.
Ad. 15)
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów jednostkowych o świadczenie usług
telekomunikacyjnych dla poszczególnych kart SIM. Artykuł 56 ustawy Prawo telekomunikacyjne
w przekonaniu zamawiającego nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy zgodnie z zamieszczonym
wzorem.
Ad. 16)
Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 1 ust. 7 pkt 3 wzoru umowy „koszt usługi roamingu (połączenia
z i do kart SIM, aktywowanej w ramach pakietu znajdującej się poza granicami Polski), połączeń MMS,
przesyłu danych i innych usług niż wymienione w ust. 7 oferowanych w zakresie telefonii komórkowej –
rozliczenie nastąpi według najniższych stawek (ceny) za te usługi znajdujących się w ogólnodostępnej
ofercie handlowej Wykonawcy obowiązującej w dniu świadczenia na rzecz Zamawiającego
odpowiednio: usługi roamingu, usługi MMS, usługi przesyłu danych lub innej usługi niż wymieniona w
ust. 6 oferowanej w zakresie telefonii komórkowej”.
Pytania III:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie dla poszczególnych kart SIM umów o świadczenie usług
telekomunikacyjnych na formularzach wykonawcy, z zastrzeżeniem że w razie sprzeczności pomiędzy
postanowieniami tych umów a postanowieniami Umowy w ramach udzielonego zamówienia
publicznego rozstrzygające będą postanowienia Umowy w ramach udzielonego zamówienia
publicznego? Obowiązek zawarcia umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie pisemnej
wynika z przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, która określa także minimalne wymogi co do
treści takich umów.
Pytanie nr 2:
Co należy wpisać w formularzu ofertowym, jeżeli Wykonawca oferuje bezpłatnie jakąś usługę? Czy
Zamawiający dopuszcza wpisanie w formularzu ofertowym ceny jednostkowej brutto „0”?
Pytanie nr 3:
Specyfikacja III.6) 9 – karty SIM pozostają własnością operatora przez cały okres trwania umowy!
Pytanie nr 4:
Umowa par 6 ust. 6 – Oferta składana w przetargu jest indywidualnie skalkulowana i uwzględnia już
specjalne obniżone ceny, przy założeniu świadczenia usług przy wskazanym wolumenie, przez
określony czas – nie ma tu miejsca na jakakolwiek zmianę ceny
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Pytanie nr 5:
Umowa par 10 ust. 6 – Kary umowne mogą zostać naliczone i rozliczone po przeprowadzeniu
postepowania reklamacyjnego. Zamawiający musi dopuścić ustawową drogę reklamacji, tak aby zapisy
umowy zgodne były z ustawą Prawo telekomunikacyjne. Wykonawca powinien mieć zapewnioną
możliwość przedstawienia swojej argumentacji i dowodów, tak żeby naliczenie kar umownych miało
miejsce tylko i wyłącznie w sytuacjach zawinionych przez wykonawcę. W związku z powyższym
prosimy o stosowną modyfikacje treści SIWZ.
Odpowiedzi:
Ad. 1
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów jednostkowych o świadczenie usług
telekomunikacyjnych dla poszczególnych kart SIM. Ustawa Prawo telekomunikacyjne w przekonaniu
zamawiającego nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy zgodnie z zamieszczonym wzorem.
Ad. 2
Zamawiający dopuszcza wpisanie w formularzu ofertowym w części dotyczącej informacji na temat
zaoferowanych stawek i cen jednostkowych ceny jednostkowej brutto „0 zł”.
Ad. 3
Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w pkt III. 6) pkt 9 SIWZ zastępując zapis w brzmieniu:
„Z chwilą podpisania protokołów odbioru aparaty telefonii komórkowej wraz z aktywnymi kartami SIM
stają się własnością Zamawiającego.”
zapisem o następującym brzmieniu:
„Z chwilą podpisania protokołów odbioru aparaty telefonii komórkowej stają się własnością
Zamawiającego”.
Ad. 4
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.
Ad. 5
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy, jednocześnie informuje, iż zgodnie z § 10
ust. 6 wzoru umowy „Zamawiający ma prawo dokonać, potrącenia niespornych należności naliczonych
z tytułu kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy”.
W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na zapytania działając na podstawie art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113
z 2010r., poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:
I. w § 12 ust. 3 załącznika nr 2 do SIWZ - Wzór umowy zapis w brzmieniu:
„Inne istotne uchybienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2 mogą
polegać w szczególności na opóźnieniu realizacji zobowiązań wynikających z przedmiotu umowy
(§ 3 ust. 1 pkt 5 i 6 umowy) lub powtarzających się krótkookresowych przerwach w świadczeniu
usługi.”
zostaje zastąpiony następującym zapisem:
„Inne istotne uchybienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2 mogą
polegać w szczególności na opóźnieniu realizacji zobowiązań wynikających z przedmiotu
umowy (§ 3 ust. 1 pkt 5 i 6 umowy) lub powtarzających się krótkookresowych przerwach w
świadczeniu usługi. Jako krótkookresowe przerwy w świadczeniu usług należy rozumieć co
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najmniej trzy przerwy w miesięcznym okresie rozliczeniowym trwające nie dłużej niż 24
godziny każda.”
II. w pkt III. 6) pkt 8 SIWZ zapis w brzmieniu:
„Wykonawca dostarczy na własny koszt aparaty wraz z aktywnymi kartami SIM, będącymi
przedmiotem umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy i poniesie pełne ryzyko związane
z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili podpisania protokołu odbioru przez
zamawiającego i wykonawcę po dokonaniu jego przekazania.”
zostaje zastąpiony następującym zapisem:
„Wykonawca dostarczy na własny koszt aparaty wraz z kartami SIM, będącymi przedmiotem
umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy i poniesie pełne ryzyko związane z
niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili podpisania protokołu odbioru
przez zamawiającego i wykonawcę po dokonaniu jego przekazania”.
III. w pkt III. 6) pkt 9 SIWZ zapis w brzmieniu:
„Z chwilą podpisania protokołów odbioru aparaty telefonii komórkowej wraz z aktywnymi kartami
SIM stają się własnością Zamawiającego.”
zostaje zastąpiony następującym zapisem:
„Z chwilą podpisania protokołów odbioru aparaty telefonii komórkowej stają się własnością
Zamawiającego”.
IV. w pkt III. 6) pkt 13 SIWZ zapis w brzmieniu:
„Dostarczony wadliwy towar będzie reklamowany przez Zamawiającego, a Wykonawca wymieni
zareklamowany towar na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia wady
przez Zamawiającego.”
zostaje zastąpiony następującym zapisem:
„Dostarczony wadliwy towar będzie reklamowany przez Zamawiającego, a Wykonawca
wymieni zareklamowany towar na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od
zgłoszenia wady przez Zamawiającego”.
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, jednakże
mając na uwadze konieczność zachowania ustawowego terminu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na
zapytania, działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn.
zm.) Zamawiający przedłużył termin składania ofert, ustalając go na dzień: 26.02.2013r., godz.
11:00.
Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2013r., godz. 11:30.
Z up. PREZYDENTA MIASTA

Artur Ślarzyński
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
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