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Katowice, 04.03.2015r.
Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na:

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji woj. śląskiego”.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego
postępowania:
Pytanie 1: Załącznik nr 2 komparycja zamawiającego – zamawiającym jest Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach (w zasadzie Komendant), tymczasem w projekcie umowy pojawia się jeszcze szkoła policji –
jednostka organizacyjna Policji. Proszę o ustalenie formy prawnej oraz przez kogo będzie reprezentowana
(szczególnie w kontekście § 1 ust. 1 – gdzie została wyróżniona jako jedyna z jednostek Policji podległych KWP
w Katowicach).
Odpowiedź: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach prowadzi postępowanie w imieniu Szkoły Policji na
podstawie zawartego porozumienia i udzielonego pełnomocnictwa.
Pytanie 2: Par. 1 ust. 4 lit. a) Załącznika nr 2 do SIWZ - Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostępność sieci
dla użytkowników była 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 3: Par. 2 ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – w jakich warunkach zamawiający dopuszcza zakończenie
realizacji umowy w odniesieniu dla podmiotów wskazanych w komparycji Zamawiającego jak i jednostek
terenowych Zamawiającego?
Odpowiedź: 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 4: Par. 4 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – czy pod pojęciem wartości przedmiotu umowy należy
rozumieć kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (przepis art. 86 ust. 3 Prawo
zamówień publicznych) czy też cenę oferty?
Odpowiedź: Pod pojęciem wartość umowy Zamawiający rozumie kwotę wylicytowaną przez Wykonawcę
w trakcie licytacji elektronicznej.

Pytanie 5: Par. 6 ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ - 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 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Par. 9 ust. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ w taki sposób,
że Strony zastrzegają sobie 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 7: Par. 9 ust. 8 Załącznika nr 2 do SIWZ- Czy Zamawiający zgodzi się żeby zapłata kar umownych
nastąpiła w ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej – potrącenie kar
z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje możliwości weryfikacji zasadności i poprawności naliczenia tych kar.
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 2 do Ogłoszenia.
Pytanie 8: 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 ogłoszeniu o zamówieniu były
taryfikowane zgodnie z cennikiem dla klientów biznesowych.
Pytanie 9: Prosimy o doprecyzowanie kwestii dostarczenia kart SIM: czy Zamawiający wymaga dostarczenia
nieaktywnych kart SIM do swojej siedziby (co jest praktyką stosowaną przez operatorów mającą na celu
zapewnienie bezpieczeństwa) czy też wymaga dostarczenia aktywnych kart SIM tak jak to napisał w Pkt. 1 i 2
Załącznika nr 3 do SIWZ oraz Pkt. 2.2. lit a) Załącznika nr 3 do SIWZ. Doręczenie nieaktywnych kart SIM
i aktywowanie ich po doręczeniu do lokalizacji Zamawiającego podyktowane jest względami bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostarczenia nieaktywnych kart SIM, które powinny zostać
aktywowane 1 kwietnia 2015 r.
Pytanie 10: Pkt. 2 lit. a) Załącznika nr 3 do SIWZ - Pkt. 2 lit. a) Załącznika nr 3 do SIWZ - Czy Zamawiający
wyraża zgodę aby identyfikacja numeru dzwoniącego dotyczyła tylko tych numerów, które nie są zastrzeżone
zgodnie z art. 171 ustawy prawo telekomunikacyjne?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby identyfikacja numeru dzwoniącego dotyczyła tylko numerów
niezastrzeżonych.
Pytanie 11: Pkt. 2 lit d) Załącznika nr 3 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. w sprawie warunków korzystania
z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych?
Odpowiedź: 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 12: Zał. nr 3 punkt 2d do SIWZ Czy Zamawiający może potwierdzić, że bezpłatne połączenia, smsy,
mmsy do sieci komórkowej i stacjonarnej nie dotyczą połączeń na numery o podwyższonej płatności
„premium”.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że bezpłatne smsy i mmsy nie dotyczą połączeń na numery
o podwyższonej płatności „premium”.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że modyfikuje załącznik nr 2 do ogłoszenia – Projekt
umowy.
Zmiany, które zostały wprowadzone do powyższego dokumentu zaznaczono kursywą i wytłuszczono.
Ponadto Zamawiający informuje, iż w ogłoszeniu o zamówieniu został podany błędny termin zakończenia
realizacji usługi. W ogłoszeniu o zamówieniu jest:
Zakończenie: 30.04.2018.
winno być:
Zakończenie: 31.03.2018.

Wyk. 1 egz. BWSz
zamieszczono na stronie internetowej

