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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: Załącznik  nr  2a  do  SIWZ  par  1  ust.  3  -  istotą  umowy  zawartej  na  czas  oznaczony  jest  jej

obowiązywanie do upływu terminu na jaki została zawarta. Możliwość wypowiedzenia takiej umowy kłóci się

z naturą  tego  stosunku  zobowiązaniowego.  Po  za  tym  oferta  składana  w  przetargu  jest  indywidualnie

skalkulowana  i  uwzględnia  specjalne  obniżone  ceny,  przy  założeniu  świadczenia  usług,  przy  wskazanym

wolumenie,  przez  określony  czas.  Jeśli  zamawiający   nie  utrzyma  aktywnej  karty  SIM  (z  liczby

gwarantowanych) w sieci wykonawcy przez okres, na jaki podpisana zostanie umowa o świadczenie usług

telekomunikacyjnych, musi zapłacić karę.

Odpowiedź: Zamawiający  nie  przewiduje  wcześniejszego  zakończenia  umowy  z  wyjątkiem  sytuacji

określonej w par. 2 ust. 6 lub w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę.

Pytanie 2: Załącznik  nr  2a  do  SIWZ  par  2  ust.  3  -  Czy  nie  później  niż  na  miesiąc  przed  upływem

obowiązywania  Umowy zawartej  w ramach udzielonego zamówienia zamawiający powiadomi  wykonawcę

w formie pisemnej,  o rozwiązaniu niniejszej  Umowy i  o rozwiązaniu każdej  z  umowy o świadczenie usług

telekomunikacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie  będzie  powiadamiać  Wykonawcy o  rozwiązaniu  umowy.  Umowa  zostanie

zakończona 31.03.2018 roku lub wcześniej w przypadku uzyskania wartości, o której mowa w §6 ust. 1 

Pytanie 3: Załącznik nr 2a do SIWZ par 2 ust. 7 - Czy zamawiający weźmie odpowiedzialność za weryfikację,

poziom wykorzystania kwoty brutto umowy? Co w sytuacji jeśli opisana w powyższym ustępie sytuacja będzie

miała  miejsce  w  trakcie  cyklu  rozliczeniowego? Czy  zamawiający  dopuszcza  ze  z  dnia  na  dzień  zostaną

wyłączone wszystkie usługi?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 26.01.2015r.



Pytanie 4: Załącznik  nr  2a  do  SIWZ  par  4  ust.  1 -  karty  SIM są  częścią  infrastruktury  przedsiębiorcy

telekomunikacyjnego  i  w  czasie  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  nie  mogą  stać  się  własnością

zamawiającego. Przejście własności kart SIM jest niezgodne z ustawą prawo telekomunikacyjne.

Odpowiedź:  Z uwagi  na  charakter  prowadzonej  działalności  Zamawiający nie  wyraża  zgody na  zmianę

zapisu w par. 4 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 2a).

Pytanie 5: Załącznik nr 2a do SIWZ par 6 ust. 3  - operator nalicza VAT od poszczególnych pozycji, czyli

stawka VAT naliczana jest od sumarycznej wartości zdarzeń w konkretnej usłudze czyli np. pod pozycja SMS -

Jeśli Klient prześle 1000 SMS-ów – podatek VAT będziemy naliczali po zsumowaniu kwoty netto wszystkich

SMS-ów, Czy zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź:Tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie 6: Załącznik nr 2a do SIWZ par 6 ust. 5  - nie może wyłącznie subiektywna ocena zamawiającego

decydować czy faktura została prawidłowo wystawiona czy też nie. Faktura wystawiona nieprawidłowo lub

bezpodstawnie  nie  upoważnia  zamawiającego  to  wstrzymania  się  z  zapłatą.  Musi  ona  zostać  w  całości

uregulowana, a dopiero później, zgodnie z procedura reklamacyjna, dokonywana jest korekta.

Odpowiedź:  W przypadku braku wątpliwości przy nieprawidłowo naliczonych opłat za usługi Zamawiający

zastrzega sobie prawo pomniejszenia płatności za daną fakturę w wysokości kwestionowanych opłat.

Pytanie 7: Załącznik nr 2a do SIWZ par 6 ust. 9 – Prosimy o doprecyzowanie, że 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.  Dodatkowo  -  postępowanie

reklamacyjne  powinno  prowadzone  na  zasadach  i  warunkach  określonych  w  rozporządzeniu  Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej - Dz.U

z 2014 r. poz. 284.

Dodatkowo prosimy o doprecyzowania o jakie opóźnienia chodzi / ilu kart SIM dotyczy / zbyt ogólny i szeroki

jest  zapis,  czy  zamawiający  zgodzi  się  na  to  co  by  za  odpowiedzialność  wykonawcy  i  zasady  obliczania

wysokości odszkodowania zgodne były z tymi opisanymi w RŚUT.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę par. 9 ust. 6. Kary umowne zostaną naliczone za każdą

dobę opóźnienia dla każdej karty SIM w wysokości określonej w par. 9 ust. 1.

Pytanie 8: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie dla poszczególnych kart SIM umów o świadczenie

usług telekomunikacyjnych na standardowym formularzu wykonawcy? Wykonawca przedstawi do podpisu taki

formularz Umowy, który funkcjonuje u Operatora, a którego treść jest ścisłe określona, jest niezmienna (ze

względu na obowiązek zachowania transparentności wzorców umownych) i załączy obowiązujący u Operatora

Regulamin (każda zmiana jego treści wymaga zatwierdzenia przez Prezes UKE).  Postanowienia UOŚUT oraz



Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych byłyby wiążące w zakresie,  w jakim nie  są sprzeczne

z zapisami SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

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

Pytanie 9: Co należy wpisać w formularzu ofertowym, jeśli Wykonawca oferuje bezpłatnie jakąś usługę? Czy

Zamawiający dopuszcza wpisanie w formularzu ofertowym ceny jednostkowej brutto „0”?

Odpowiedź:  Zamawiający  w  formularzach  cenowych,  stanowiących  załączniki  do  SIWZ  nr  9  do  nr  12

wymaga wycenienia usług właściwych dla zadania, którego załącznik dotyczy.

Dla każdego z  zadań Zamawiający określił  wzór  obliczenia  całkowitej  ceny brutto  usługi,  składającej  się

z usług cząstkowych wymienionych w kolumnie nr 2 tabeli w załącznikach do SIWZ nr 9 do nr 12.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie (wpisanie) w formularzach cenowych ceny jednostkowej brutto 0,00 zł

za  usługę  cząstkową,  przy  czym  wartość  przynajmniej  jednej  z  usług  cząstkowych  w  zadaniu,  na  które

Wykonawca  składa ofertę  winna być  większa niż  0,00 zł.  Powyższe  wynika  ze  sposobu wyliczenia  ceny

ofertowej i przeliczenia jej wg kryterium ceny.

Wykonano w 1 egz. BWSz

- zamieszczono na stronie internetowej


