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Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci publicznej w łączności

stacjonarnej oraz komórkowej dla jednostek policji w garnizonie śląskim.”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły

zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

w zakresie Zadania nr 2 w ten sposób (zapisy na str. 1 SOPZ) aby było jasne, że w ramach stałej opłaty za

utrzymanie łączy ISDN PRA Zamawiający oczekuje realizacji połączeń krajowych lokalnych

i międzystrefowych do wszystkich sieci stacjonarnych i do sieci komórkowych, a opłata za wszystkie pozostałe

połączenia (w tym m.in. połączenia międzynarodowe; połączenia z siecią inteligentną; połączenia

audiotekstowe (70x); połączenia z numerami specjalnymi (np. 118913); połączenia z numerami skróconymi

(AUS)) będzie naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu realizacji

połączenia, którego wzór ma stanowić załącznik do oferty i umowy.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje realizacji w ramach opłaty ryczałtowej wszystkich krajowych połączeń

wychodzących z centrali Zamawiającego oprócz połączeń międzynarodowych, które będą rozliczane zgodnie

z obowiązującym cennikiem Wykonawcy. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w centralach Zamawiającego zostały zablokowane możliwości

realizowania połączeń wychodzących do numerów o podwyższonej opłacie (70x).

Pytanie 2: Ogłoszenie o zamówieniu pkt III.1.2) ppkt 6, Załącznik numer 2 par. 6 ust. 16  oraz Załącznik

numer 2 b par 4 ust.5  Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za dzień zapłaty został uznany dzień wpływu

należności na konto Wykonawcy? Za spełnienie świadczenia pieniężnego uważa się postawienie środków

pieniężnych do dyspozycji wierzyciela. W przypadku płatności bezgotówkowej datą spełnienia świadczenia jest

dzień, w którym świadczenie zasiliło rachunek bankowy wierzyciela.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie 3: SIWZ czy na potrzeby postępowania Zamawiający zgodzi się aby pod pojęciem dni roboczych



rozumieć, jak to wskazano w SIWZ rozdział IX pkt 5, dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4: Załącznik numer 2a oraz załącznik numer 2b komparycja umowy Czy Zamawiający może wyjaśnić

dlaczego w komparycji umowy jako Zamawiającego oznaczono Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach

oraz Szkołę Policji w Katowicach, skoro w treści SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu jako Instytucję

zamawiającą wskazano Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach? Czy Komenda Wojewódzka

w Katowicach prowadzi  postępowanie w imieniu także Szkoły Policji w Katowicach na podstawie udzielonego

jej pełnomocnictwa?

Odpowiedź: Tak. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach prowadzi postępowanie w imieniu Szkoły

Policji na podstawie zawartego porozumienia i udzielonego pełnomocnictwa.

Pytanie 5: Załącznik nr 2a par. 1 ust. 4 lit a –  Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie

postanowienia w taki sposób, że dostępność sieci i usług dla użytkowników będzie zgodna z mapami zasięgu

dostępnymi na stronach WWW Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzuje zapisy umowy poprzez zmianę zapisów § 1 ust.  4 lit.  a,  który po

zmianach otrzymuje brzmienie:

(...)” a) zapewnienie zasięgu sieci telefonii komórkowej w obszarze wskazanym przez Zamawiającego na

poziomie umożliwiającym realizację połączeń głosowych i transmisji danych tj. dostępność sieci i usług dla

użytkowników będzie zgodna z mapami zasięgu dostępnymi na stronach WWW Wykonawcy.” (...)

Pytanie 6: Załącznik nr 2a par 1 ust. 6 –  zamawiający przewiduje wyłączenia w zastosowaniu konkretnych

postanowień regulaminu. Jak należy rozumieć wskazane postanowienie? Czy dotyczy to braku możliwości

naliczania kar umownych? Czy Zamawiający miał co innego na myśli formułując takie postanowienie?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy, ze względu na

charakter prowadzonej działalności z wyjątkiem winy Wykonawcy.

Pytanie 7: Załącznik numer 2a par. 4 ust. 1 Prosimy 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.

Odpowiedź: Z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zgadzamy się na wykreślenie zapisu w 4 ust.

1 Umowy (Załącznik nr 2a).



Pytanie 8: Załącznik nr 2 a par. 6 ust. 1 - Czy pod pojęciem wartości umowy należy rozumieć kwotę jaką

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (przepis art. 86 ust. 3 Prawo zamówień

publicznych) czy też wartość wpisaną do oferty? Co w sytuacji, w której wynagrodzenie wskazane w par. 6 ust.

1 zostanie wygenerowane przed upływem czasu oznaczonego wskazanego w § 2? Jak należy rozumieć

wskazane przez Zamawiającego rozwiązanie dotyczące możliwości zakończenia realizacji umowy odrębnie dla

poszczególnych jednostek? 

Odpowiedź: Pod pojęciem wartość umowy Zamawiający rozumie kwotę podaną przez Wykonawcę w ofercie,

a  w  przypadku  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej kwotę  podaną  podczas aukcji.  W przypadku,  gdy

wynagrodzenie wskazane w par. 6 ust. 1 zostanie wygenerowane przed upływem czasu oznaczonego

wskazanego w § 2, umowa zostanie uznana za wykonaną, a Zamawiający będzie uprawniony do wszczęcia

nowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 9: Załącznik numer 2a par. 9 ust.7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par. 9 ust. 7

w taki sposób, że Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem

utraconych korzyści?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisów o rezygnacji z korzyści utraconych poprzez

dodanie w §9 ust. 9.

(…) „9. Odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron umowy z tytułu utraconych  korzyści (lucrum cessans) jest

wyłączona”. (...)

Pytanie 10: Załącznik nr 2 a  par. 9 ust. 8 oraz załącznik 2b par, 6 ust. 8 - Czy Zamawiający zgodzi się żeby

zapłata kar umownych nastąpiła w ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty

obciążeniowej –  potracenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje możliwości weryfikacji zasadności

i poprawności naliczenia tych kar. Ponadto Zamawiający będzie miał także zabezpieczenie należytego

wykonania Umowy, które ma służyć do pokrycia roszczeń tytułu nienależytego wykonania Umowy, dlatego

Wykonawca nie widzi potrzeby wyrażania zgody na potrącanie kar umownych  wynagrodzenia należnego.

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.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację par. 9 ust. 8 oraz załącznika 2b par, 6 ust. 8.



Zamawiający udzielił już odpowiedzi w dniu 26.01.2015r.

Pytanie 11: Załącznik 2b par. 3 ust. 1 - Czy pod pojęciem wartości umowy należy rozumieć kwotę jaką

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (przepis art. 86 ust. 3 Prawo zamówień

publicznych) czy też wartość wpisaną do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 8.

Pytanie 12: Załącznik 2b par. 4 ust. 3 – opłaty miesięczne (abonamentowe), czy Zamawiający wyrazi zgodę,

aby opłaty miesięczne abonamentowe naliczane były z góry tj. na początku okresu rozliczeniowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na realizację opłat  abonamentowych z góry  tj. na początku

okresu rozliczeniowego.

Pytanie 13: Załącznik numer 2b par. 6 ust 2,3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienia słowa

„opóźnienie” słowem „zwłoka”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”

Pytanie 14: Załącznik numer 2a par. 9 ust. 1, załącznik nr 2b par. 6 ust. 2 –  Czy Zamawiający może

doprecyzować co rozumie pod pojęciem „opłaty ryczałtowej” Czy chodzi o cenę jednostkową określoną w zał.

9 oraz 10 do SIWZ?

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 26.01.2015r.

Cena jednostkowa w załączniku nr 9 oraz 10 do SIWZ  oznacza zadeklarowaną opłatę ryczałtową za jeden

miesiąc świadczenia usług.

Pytanie 15: Załącznik numer 2b par. 6 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par. 6 ust. 7

w taki sposób, że Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem

utraconych korzyści? 

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 9.

Pytanie 16: 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 świadczenie usług

telekomunikacyjnych, zawierające co najmniej postanowienia określone w tym przepisie.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów dla poszczególnych kart SIM.

Pytanie 17: 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? Uzasadnione jest to tym, iż w przypadku skorzystania przez

Zamawiającego z usług, dla których opłaty nie zostały określone w ofercie, Wykonawca musi mieć podstawę

do rozliczenia takich usług.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby usługi nie ujęte w SIWZ były taryfikowane zgodnie

z cennikiem dla klientów biznesowych.

Pytanie 18: SOPL zadanie 2 –  Czy w ruchu  przedstawionym przez Zamawiającego są ujęte realizowane

połączenia na numery alarmowe? Czy w ramach zadania 2 Zamawiający przewiduje połączenia na numery

alarmowe?

Odpowiedź:W ramach wolumenu ruchu dla zadania nr 2 Zamawiający nie ujął ruchu na numery alarmowe,

gdyż z centrali Zamawiającego nie był i nie będzie realizowany ruch wychodzący na numery alarmowe.

Pytanie 19: SOPL zadanie 2 - Czy w połączeniach wychodzących z central Zamawiającego znajdują się

również połączenia na skrócone numery alarmowe/informacyjne/AUS ?  Jeśli tak, to czy Zamawiający używa

formatu NKA w sygnalizacji takich połączeń?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 18.

Pytanie 20: SOPL zadanie 2 –  Czy Zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy odpowiedzialności za

zgodność numeru wywołującego przesyłanego w sygnalizacji na traktach PRA w ruchu wychodzącym

z centrali Zamawiającego z posiadanymi przez Zamawiającego zakresami numeracji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy w tym zakresie. Jednocześnie

Zamawiający informuje, że oczekuje od Wykonawcy przesyłania przez Wykonawcę numeracji, którą otrzyma

w sygnalizacji traktów PRA tylko w przypadku gdy jest ona zgodna z przypisanymi do tych traktów zakresami

wiązki DDI.

W przypadku niezgodności przesłanej numeracji z przydzielonymi zakresami DDI Zamawiający oczekuje

przesłania numeru głównego wiązki czyli 32 200 10 00.

Pytanie 21:  SOPL zadanie 1 pkt 2a– Czy Zamawiający może potwierdzić, że przez „stały numer IP” rozumie

stały publiczny numer IP? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przez „stały numer IP” rozumie stały publiczny numer IP.



Pytanie 22: SOPL zadanie 1 pkt 2b –  Czy Zamawiający może potwierdzić, że „brak dodatkowych opłat za

transfer danych” dotyczy transmisji na terenie kraju oraz nie dotyczy transmisji CSD oraz WAP?

Odpowiedź: Tak, brak  dodatkowych  opłat  za  transfer  danych  dotyczy  transmisji  na  terenie  kraju.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat za transmisję danych.

Pytanie 23: SOPL zadanie 1 pkt 2.3 e – Z uwagi na wysokie koszty wdrożenia - prosimy o rezygnację z opcji

blokowania połączeń przychodzących.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z usługi blokowania połączeń przychodzących.

Pytanie 24:  Czy Zamawiający wykreśli zapis w § 4 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 2a), jako niezgodny z ustawą

Prawo telekomunikacyjne? Kart SIM jako element infrastruktury telekomunikacyjnej operatora pozostają jego

własnością w czasie świadczenia usług.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 7.

Pytanie 25: Czy mając na uwadze, iż Umowa ma obowiązywać przez okres 36 miesięcy, w którym to

prawdopodobna jest zmiana stawki podatku VAT, Zamawiający zmodyfikuje § 6 ust. 1 Umowy (Załącznik nr

2a), w taki sposób, aby jako wartość Umowy oznaczyć jako kwotę netto, oraz wskaże, iż kwota ta zostanie

powiększona o aktualną stawkę podatku VAT w dniu wystawienia faktury VAT?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację par. 6 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 2a).

Pytanie 26: Czy Zamawiający wyjaśni co rozumie przez „prawidłowo” wystawioną fakturę VAT w myśl § 6

ust. 5 Umowy (Załącznik nr 2a), tzn. czy wystarczające jest zawarcie w „prawidłowej”  fakturze wszystkich

elementów wymaganych przez przepisy prawa w tym zakresie, czy Zamawiający wymaga dodatkowych

elementów (jeżeli wymaga, to czy Zamawiający wskaże, jakich dodatkowych elementów na fakturze oczekuje)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w prawidłowo wystawionej fakturze elementów wymaganych przez

przepisy prawa.

Pytanie 27: Czy Zamawiający potwierdzi, iż Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogólnych (w przypadkach wskazanych w Umowie) wyłączenie do wysokości poniesionej szkody,

a z wyłączeniem utraconych korzyści?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 9.



Pytanie 28: Czy Zamawiający uzupełni postanowienia Umowy (Załącznik nr 2a) o zapis, z którego będzie

wynikać, iż Zamawiający przed wypowiedzeniem Umowy z przyczyn określonych w § 9 Umowy, przeprowadzi

procedurę wyjaśniającą, tzn. wezwie Wykonawcę do świadczenia zgodnego z przedmiotem Umowy, wyznaczy

Wykonawcy w tym celu termin dodatkowy, a po bezskutecznym upływie ww. terminu dodatkowego

Zamawiający wypowie Umowę? Ponadto, czy Zamawiający potwierdzi, iż możliwość wypowiedzenia Umowy

z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy dotyczy wyłącznie przypadków, gdy uchybienia Wykonawcy mają

charakter rażących uchybień?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy umowy.

Pytanie 29: Czy Zamawiający uzupełni katalog ustawy, które mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym

w Umowie o ustawę z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, na podstawie której Wykonawca

będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym świadczy usługi telekomunikacyjnej oraz której postanowień jest

zobowiązany bezwzględnie przestrzegać?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy umowy.

Pytanie 30: Czy przeniesienie dotychczas używanych przez Zamawiającego numerów z sieci innego

Wykonawcy, do sieci Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza odbędzie się

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków

korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych?

Ponadto, czy Zamawiający potwierdzi, iż przeniesienie dotychczas używanych przez Zamawiającego numerów

z sieci innego Wykonawcy, do sieci Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza

nie jest związane z obowiązkiem zapłaty kar umownych na rzecz Wykonawcy, który aktualnie świadczy usługi

na rzecz Zamawiającego?

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza że przenoszone numery nie będą obciążone żadnymi karami

umownymi. Zasady przeniesienia numerów do sieci wybranego Wykonawcy został określone w OPZ oraz

umowie. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. określa minimalne wymagania

które musi spełnić operator świadczący usługi telekomunikacyjne. W tym przypadku Zamawiający może

jedynie wybranemu Wykonawcy potwierdzić na piśmie konieczność przejęcia określonej numeracji. Pozostałe

formalności związane z przenoszeniem usług/numeracji spoczywają na Wykonawcy. 

Pytanie 31: Czy Zamawiający będzie zawierał z Wykonawcą indywidualne Umowy o Świadczenie Usług

Telekomunikacyjnych, będące - zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjnej - podstawą świadczenia usług

telekomunikacyjnych, które będą sporządzone na wzorach Wykonawcy, sporządzonych zgodnie z przepisami

ustawy Prawo telekomunikacyjne i będą wiązać w zakresie nieuregulowanym w Umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie zawierał indywidualnych Umów o Świadczenie Usług

Telekomunikacyjnych.



Pytanie 32: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Faktury VAT przedłożone przez Wykonawcę zawierały ceny

jednostkowe netto za każdy zrealizowany element składowy usługi?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że faktura może zawierać jednostkowe ceny netto, jednakże wiążąca

będzie kwota brutto (suma kwot brutto).

Pytanie 33: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje § 6 ust. 5 na „Za datę dokonania płatności strony

będą uważały datę uznania rachunku Wykonawcy”?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w dniu 26.01.2015r.

Pytanie 34: Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ (projekt Umowy) , §2 pkt.2 . Czy w sytuacji w której

aktywowanie usług nastąpi później niż 01.04.2015r. Zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia

podany w rozdziale II SIWZ (31.03.2018r.) ?

Odpowiedź: Zamawiający przewidział  jako okres świadczenia  usługi  36 miesięcy.  Świadczenie tej  usługi

powinno rozpocząć  się  z  dniem 01.04.2015r.  Przewidywane  zawarcie  umowy i  rozpoczęcie  jej  realizacji

z dniem  01.03.2015r.  ma  na  celu  wyłącznie  zapewnienie  Wykonawcy  czasu  niezbędnego  do  wykonania

czynności  przygotowawczych  do  rozpoczęcia  świadczenia  usług,  za  które  Wykonawca  nie  otrzymuje

dodatkowego wynagrodzenia. Okres 1 miesiąca może więc ulec skróceniu bez wpływu na okres rozpoczęcia

realizacji  samych usług będących przedmiotem umowy. Tym samym dla Zamawiającego wiążący jest okres

36 miesięcy świadczenia usługi. W przypadku więc gdy umowa zostanie zawarta po dniu 1 marca 2015r. Nie

będzie konieczności przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji usługi określonej na dzień 1 kwietnia 2015r.,

chyba że Wykonawca wykaże, że w okresie pozostałym od dnia zawarcia umowy do 1 kwietnia 2015r. Nie jest

w stanie realizować niezbędnych czynności przygotowawczych z przyczyn obiektywnych i niezależnych od

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania tych okoliczności a uznanie

ich za wystarczające przez Zamawiającego będzie stanowić podstawę do przesunięcia terminu rozpoczęcia

świadczenia usługi o niezbędny okres przy utrzymaniu podanego w SIWZ okresu świadczenia usługi tj. 36

miesięcy.

Pytanie 35: Dotyczy SIWZ pkt XI. Prosimy o potwierdzenie , że zapis:

Wyznaczenie wartości punktów:

a) oferta z najniższą ceną dla zadania otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 95

b) oferta z najwyższą ceną dla zadania otrzyma 0 pkt 

c) inne oferty cenowe dla zadania zostaną przeliczone wg podanego w pkt XI ppkt 2. wzoru 

d) jeżeli oferty cenowe dla zadania po przeliczeniu wg podanego w pkt XI ppkt 2. wzoru będą sobie równe

otrzymają taką samą liczbę pkt.

Dotyczy jedynie sytuacji w której Zamawiający przeprowadzi aukcję elektronicznej ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodność zapisu dla usług, dla których zostanie przeprowadzona aukcja



elektroniczna.

Pytanie 36:  Dotyczy Załącznik  nr 2a do SIWZ (projekt Umowy), §6 pkt.3 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na

wystawienie przez Wykonawcę faktur z cenami jednostkowymi netto za każdy element składowy usługi ?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w pytaniu 32.

Pytanie 37: Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ Zadanie 1, pkt. 2.2 lit.c) Zamawiający planuje uruchomić 3650

sztuk kart z przeznaczeniem świadczenia usług telefonii komórkowej, prosimy o informacje czy taka ilość kart

zostanie uruchomiona w pierwszym miesiącu świadczenia usługi czy może zostaną one uruchomione

w późniejszym terminie (jeśli tak prośba o informacje w jakim) ?

Odpowiedź: Wszystkie karty SIM powinny  być uruchomione 1 kwietnia 2015r.

Pytania do Umowy (projekt) załącznik nr 2b do SIWZ

Pytanie 38: Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego

działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie

obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że w części komparycyjnej zawieranej umowy zostaną umieszczone

wszystkie dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH.

Pytanie 39: Czy Wykonawca dopuszcza uzupełnienie postanowień § 6 Umowy o zapis, zgodnie z którym

„Łączna  suma kar umownych, bonifikat, odszkodowań  naliczonych w danym miesiącu na podstawie § 6 ust

2, ust.3  Umowy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu”? 

Wykonawca zwraca się o wskazanie ograniczenia wysokości kar umownych, bonifikat, odszkodowań gdyż

wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego

z karami i uwzględnienie go w treści oferty. 

W sytuacji gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do

proponowanej wysokości, Wykonawca zwraca się o rozważenie innej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy umowy.

Pytanie 40: W treści § 6 ust. 8 Umowy Zamawiający przewidział dla siebie prawo potrącenia kar umownych

z wynagrodzenia (faktury). Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia

ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy ale

także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została naliczona

prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto, stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego



wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli czy to Wykonawcy czy sądu, może ono być uznane

za nadużycie prawa skutkujące nieważność tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 k. c. w zw. z art. 139

ust. 1 p. z. p.

W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o wyjaśnienie czy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów Umowy poprzez  dodanie do treści § 6 ust. 8

Umowy słów „po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność  naliczenia kar  umownych,

bonifikat, odszkodowań ”?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w dniu 26.01.2015r.

Pytanie 41: Zgodnie z art. 56 Prawa Telekomunikacyjnego wymagane jest, aby umowa o świadczenie usług

telekomunikacyjnych zawierała zapis odnośnie trybu postępowania reklamacyjnego. W związku z powyższym,

czy Zamawiający dopuszcza dodanie do wzoru umowy postanowienia w brzmieniu: Postępowanie

reklamacyjne będzie prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację

ustawową zawartą w art. 106 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy umowy.

Pytanie 42: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby Regulamin świadczenia usługi stanowił załącznik do umowy

i obowiązywał w zakresie nieuregulowanym i niesprzecznym z umową ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na dołączenie do zawieranej umowy regulaminu świadczenia

usług.

Ponadto  Komenda  Wojewódzka  Policji  w Katowicach  zgodnie  z  art.  38 ust.  4  ustawy Pzp informuje,  że

modyfikuje następujące dokumenty:

1. Załącznik nr 2 a  do SIWZ – Projekt umowy;

2. Załącznik nr 7 do zadania 2 do SIWZ - Wykaz numeracji DDI – poz. 15

Zmiany,  które  zostały  wprowadzone  do  powyższych  dokumentów  zaznaczono  kursywą

i wytłuszczono.

Wykonano w 1 egz. BWSz

- zamieszczono na stronie internetowej


