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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanym  wnioskiem  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  na  świadczenie  usług
telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 : Wzór umowy, par 11, pkt 1
Wykonawca  zawierając  umowę  przetargową  na  realizację  dokładnie  określonego
zamówienia i realizując je w sposób rzetelny i profesjonalny nie ma zamiaru odstępować
od umowy bez realizacji zamówienia lub przed terminem na jaki umowa została zawarta w
żadnych  okolicznościach,  za  wyjątkiem  okoliczności  ewentualnej  ewidentnej  winy
Zamawiającego.  W  przypadku  zawieranej  umowy  przetargowej  Wykonawca  kalkuluje
specjalne, tzw. „szyte na miarę" stawki cenowe dla Zamawiającego z uwzględnieniem w
swoim  rachunku  ekonomicznym  założonych  dostaw  i  założonego  okresu  świadczenia
usług, w tym przypadku na 36 miesięcy. Zamawiający nie powinien zatem wprowadzać
uciążliwego naszym zdaniem warunku dopuszczającego rozwiązanie umowy w dowolnym
czasie  z  różnych  powodów,  innych  niż  to,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym.  Wykonawca  stwierdza  również,  że  zapisy  SIWZ  przewidują  prawo
Zamawiającego  do  odstąpienia  od  umowy  w  okolicznościach  innych  niż  te,  które
uregulowane są w art.  145 ust.  1 Ustawy Prawo zamówień publicznych,  tj.  innych niż
nieprzewidziana  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w
interesie  publicznym  wraz  z  prawem  do  naliczenia  kary  umownej. Zwracamy  się  do
Zamawiającego  z  zapytaniem,  czy  zgodzi  się  na  doprecyzowanie  zapisów  SIWZ  i
wykreślenie zapisu SIWZ „Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej
umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia z ważnych powodów, w tym
w przypadku zakupu przez  Zamawiającego własnej  centrali  telefonicznej'  ,  tak,  aby  w
SIWZ  pozostał  tylko  zapis,  który  zapewni  Zamawiającemu  prawo  do  odstąpienia  od
umowy uregulowane w art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych? Prosimy o
modyfikacje zapisów.
Odp. 
Zamawiający zmienia treść § 11 ust. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ poprzez nadanie mu brzmienia:
Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 30 – dniowego
terminu  wypowiedzenia  z  ważnych  powodów.  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wypowiedzenia
umowy w tym trybie m.in. w przypadku zakupu przez Zamawiającego własnej centrali telefonicznej.

Pytanie 2. par 12, wzór
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie umowy o zapis zgodnie z którym „Całkowita
wysokość kar umownych za zdarzenia, które wystąpiły w danym miesiącu nie przekroczy
sumy opłat należnych Wykonawcy za dany miesiąc"?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 3. par 12, wzór
Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wysokości kar umownych o 1/2?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.



Pytanie 4. par 12, wzór
Wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury
reklamacyjnej.  Postępowania  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 postępowania 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.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 5.Umowa, § 7 pkt 1
Prosimy  o  doprecyzowanie  jak  rozumieć  zapis:  „Faktury  będą  wystawiane  na  koniec
każdego  miesiąca  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych?  Informujemy,  iż  faktury  za
zrealizowane usługi są wystawiane w cyklach miesięcznych liczonych od pierwszego do
ostatniego  dnia  miesiąca  po  zakończeniu  cyklu  rozliczeniowego  (do  ok.  10  dni  po
zakończeniu okresu rozliczeniowego). Wnosimy o modyfikację SIWZ.
Odp. 
Zamawiający zmienia § 7 ust. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ poprzez nadanie mu brzmienia: 
Okresem  rozliczeniowym  jest  miesiąc  kalendarzowy.  Wynagrodzenie  wypłacane  będzie  na
podstawie  faktury  VAT wystawianej  po  zakończeniu  każdego  okresu  rozliczeniowego.  Pierwsza
faktura  VAT  zostanie  wystawiona  na  koniec  pierwszego  miesiąca  następującego  po  miesiącu
aktywacji usługi.

Pytanie 6.Umowa, § 7 pkt
Dla  terminu  płatności  data  początkową  jest  data  wystawienia  faktury.  Funkcjonalność
systemu Wykonawcy nie  pozwala  na  ustawienie  terminu płatności  od  daty  otrzymania
faktury  do  Zamawiającego  ponieważ  data  ta  jest  nieznana.  Czy  Zamawiający  wyraża
zgodę na modyfikację zapisu, nadając brzmienie: „od daty wystawienia faktury"?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. 

Pytanie  7.Czy Zamawiający  dopuszcza modyfikację  formularza  oferty,  aby  Wykonawca
podał w ofercie cenę za 1 minutę połączeń międzynarodowych na telefony stacjonarne do
krajów  Unii  Europejskiej?  Proponujemy,  aby  inne  połączenia  międzynarodowe  były
naliczane wg cennika Wykonawcy. Wyjaśniamy, że Wykonawca nie jest w stanie podać
jednej  stawki  na  połączenia  międzynarodowe.  Cennik  połączeń  międzynarodowych
podzielony jest na strefy w zależności od rodzaju usługi, w usłudze PSTN jest nawet 4
różnych  stref  połączeń  międzynarodowych,  Wykonawca  może  podać  stawkę  max,  ale
takie rozwiązanie niepotrzebnie podroży ofertę.
Odp. Zamawiający modyfikuje formularz oferty. W załączeniu prawidłowy załącznik nr 1 do
SIWZ.


