
Pytanie: 

1.Wykonawca zwraca się zatem z pytaniem, czy w razie wyboru oferty Wykonawcy 
prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część 
komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 
1 ksh (a zatem także informacje o wysokości kapitału zakładowego i kapitału 
wpłaconego)? 

 

Odpowiedź: 

Tak, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez 
art. 374 § 1 ksh 

 

 

Pytanie: 

2.Wykonawca prosi o potwierdzenie, że czy - mając na uwadze powszechnie 
akceptowaną w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasadą 
neutralności VAT dla podatnika, że w ostatecznym rozrachunku podatek ten 
powinien obciążać odbiorcę towarów i usług, a nie Wykonawcę i w celu uniknięcia 
konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku zmiany stawki VAT 
– Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie Umowy poprzez zamieszczenie  ustępu 
o treści: „W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących 
przedmiotu umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający będzie 
zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego nową, aktualną wysokość 
stawek podatku VAT”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 

 

Pytanie: 

3.Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień par. 13 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”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 

 

Pytanie: 

4.Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego 
sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne 
niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności 
niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa, przypadek, czy 
bezprawne działania osób trzecich).  Pytanie to ma w swojej podstawie ugruntowaną 
linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, w szczególności wyrażoną w wyroku SN z dnia 
20 marca 1968 r. (sygn. akt II CR 419/67) zgodnie z którym, jeżeli niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które 
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strona zobowiązana nie podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie 
nalicza się. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

 

Pytanie: 

5.Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację  postanowień par. 13 Umowy , tak by 
zawierała również treść „Całkowita suma kar umownych naliczonych  Wykonawcy na 
podstawie umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 

 

Pytanie: 

6.Prosimy o informację czy Zamawiający zgadza się na modyfikację  treści par. 15 
Umowy , tak by uzyskał on brzmienie : „W sprawach nie uregulowanych Umową 
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ,  ustawy z dnia 16 
lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), 
Regulamin i cennik Wykonawcy ze zmianami wynikającymi z Umowy.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 

 

Pytanie 

7. Prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca ma uruchomić 24 nowe łącza po 8 w 
każdej z 3 lokalizacji –czy to mają  być  linie analogowe? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił że łącza podstawowe muszą być realizowane o światłowód, nie 
zawarł informacji na temat linii analogowych. W specyfikacji technicznej jest 
określony dokładnie przedmiot zamówienia.  

 

Pytanie: 

8. Prosimy o modyfikację  zapisów dot. usuwania  awarii . Proponujemy usuwanie  
awarii w terminie 24 godzin, od momentu zgłoszenia awarii pod warunkiem, że 
zgłoszenie nastąpi od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy." Wyjaśniamy, że zapewnienie  
wysokiej gotowości usuwania awarii,  zmusza Wykonawców do uwzględnienia tego 



 3 

elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w 
podwyższeniu ceny.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian 

 

 

Pytanie: 

9.Przygotowanie oferty pod niestandardowe wymogi określone w przetargu  przez 
zamawiającego wymaga dłuższego czasu na opracowanie. Mając na uwadze dobro 
prowadzonego postępowania liczymy na przedłużenie terminu składania ofert do 
7.12.2012  co umożliwi wykonawcom poprawne przygotowanie oferty. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.12.2012 do godz.: 9:00 

 

 

Pytanie: 

 
10. Prosimy o wyjaśnienie, czy w formularzu oferty,  Wykonawca ma podać wartość 
wszystkich usług? Wnosimy o modyfikację formularza ofertowego, tak, aby 
wykonawca mógł podać cenę jednostkową ( opłatę miesięczną)  za linię analogową, 
IP VPN, dostęp do Internetu. Wyjaśniamy, że w systemie rozliczeniowym 
Wykonawcy konieczne podanie jest ceny jednostkowej za abonament dla 
poszczególnych łączy, Internet i IP VPN oddzielnie - są to różne usługi 
telekomunikacyjne.  
 
Odpowiedź: 
Wykonawca ma podać sumaryczną wartość wszystkich usług wyliczonych na okres 
36 miesięcy. Jednocześnie Zamawiający wprowadza modyfikacje formularza 
ofertowego, który będzie zawierał cenę jednostkową ( opłatę miesięczną)  za linię 
telefoniczną VoIP, IP VPN i dostęp do Internetu. Zmodyfikowany formularz zostanie 
umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
 
 
Pytanie: 
11. Prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca ma załączyć 4 referencje, 2 na usługi 
IP VPN  i 2 na symetryczny dostęp do Internetu?  
 
Odpowiedź: 
Tak, Wykonawca ma załączyć 4 referencje, 2 na usługi IP VPN i 2 na symetryczny 
dostęp do Internetu zgodne z wymogami SIWZ. Wyjątek stanowi tu sytuacja kiedy 
usługi te świadczone są jednocześnie i spełniają wymagania określone w SIWZ, 
wtedy Zamawiający uzna 2 referencje. 

 
 


