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Zamawia1ący Uząd
zapytania.

Miasta Piotrkowa Trybuna|skiego informuje, iŻ zlloŻone zostały

P y t a n i e1 .
Czy Zamawiającywyrazi zgodę na dodanie do umowy w sprawie zamowienia załącznikaw
postaci reguIaminu świadczeniausług te|ekomunikacyjnych
wykonawcy? obowiązek
doręczenia Abonentowi lZamawiającemu takiego regu|aminu został nałozony na
wykonawcęjako operatorawynikaz przepisowustawyprawote|ekomunikacyjne.
Odpowiedz:
Kwestia ta została ujęta w proiekcie umowy w $ 1 ustęp 5.
Pytanie2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie d|a poszczego|nych kań S|M umow
świadczenie usług telekomunikacyjnych ( umów jednostkowych) na formu|arzach
wykonawcy,z zastrzeieniem Że w razie rozbiezności
pomiędzypostanowieniamitych umow
a postanowieniamiumowy w sprawie zamowienia (umowy głownej)rozshrzygającebędą
postanowienia umowy głownej? Na operatorze spoczywa obowiązek zawarcia umow
Świadczenieusług te|ekomunikacyjnych
w formie pisemnej, wynikającyz przepisów ustawy
prawote|ekomunikacyjne,
ktoreokreś|a
takŻeminima|newymogi co do treścitakich umów'
Odpowiedz:
Zamawiający nie wyrażazgody
Pytanie3.
Czy ZamawiającywyraŻazgodę aby opłataza usługęna|iczaniasekundowegooraz poczty
głosowejbyła w|iczona W opłatęza abonament tylko w ramach połączeńkrajowych?Rozdział||s|WZ
Odoowiedz:
Zamawiający nie wyraŻa zgody aby opłata za usługę naliczania sekundowego oraz
poczty głosowej obciążałapakiet kwotowy.
Pytanie4.
Czy ZamawiającywyraŻazgodę aby jednosekundowataryfikacjapołączeńbyładostępna
ty|kow ramach połączeńkrajowych?- Par 1 ust 3 |itb ProjektuUmowy

odpowiedŹ:
Zamawiający potwierdza, że jednosekundowa taryfikacja połączeń głosowych dotyczy
połączeńkrajowych realizowanych na terenie kraju.
Pytanie5.
Prosimy o modyfikacje zapisow w Par 4 ust 5 Projektu Umowy w taki sposob, aby
wynagrodzenie było płatne W ciągu 21 dni od dnia wystawienia faktury Vat przez
Wykonawcę? ZauwaŻyc na|eŻy, iŻ z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisow
podatkowychokreś|enieterminu płatności
na 14 dni od daty otrzymania faktury przez
ZamawiĄącegonie pozwa|austa|icprawidłowej
daty powstaniaobowiązkupodatkowego,co
W konsekwencji naraŻa Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego
odprowadzeniapodatkuVAT i podatkudochodowegood osob prawnych(art.19 ust. 13 pkt
16 ustawyz dnia o5.o4'2004r. o podatkuod towarowi usług(Dz. U. Nr 54 poz. 535 z pożn.
zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt '16ustawyz dnia 15.02.1992r. o podatkudochodowymod osob
prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z pożn. zm.) Wskazujemy ponadto,ie
Zamawiającego,jako podatnikaVAT rownieŻdotyczązapisy ustawy o podatkuod towarowi
usług,tzn. zgodniez art' 86 ust' 10 pkt 3 oraz art' 86 ust. 1,|tej ustawyprawodo obnizania
kwoty podatku naleŹnegoo podatek na|iczonypowstajew roz|iczeniuza okres, w którym
pzypada okres płatności
|ubw miesiącunastępnym.W tym stanie rzeczy zauwaŻyćna|eiy,
iz takie ukształtowanie
warunkÓw umowy naraŻaWykonawcę na istotneniebezpieczeństwo
błędnegookreŚ|enia powyzszych terminow, co W konsekwencji doprowadziÓ moze do
nieprawidłowegowy|iczenia kwot na|eżnych podatków. Podkreś|icna|eży, iz jedynym
rozwiązaniem takiej sytuacji moze byc wyłącznie uza|eŻnienieterminu płatnościod daty
wystawieniafakturyVAT (z punktuwidzeniaWykonawcyjest to data pewna),nie zaśod daty
jej otrzymania przez Za mawiającego
Odpowiedz:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie6
Czy ZamawiającywyraŻazgodę na modyfikacjęzapisow w Par 4 ust 7 ProjektuUmowy w
taki sposob, aby za datę zapłatyusta|icdzień, w którym wynagrodzenieznajdzie się na
koncie bankowymWykonawcy?
Odpowiedz:
Zamawiający nie wyrażn zgody
Pytanie7
Czy ZamawiającywyraŻazgodę na modyfikacjezapisow w Par 5 ust 3 ProjektuUmowy w
taki sposob, Że zapllatakar umownychbędzie dokonywanana podstawiewystawionych
przez Zamawiającego not obciązeniowych i będzie płatna W ciągu 21 dni od dnia
wystawienia takiej noty? Potrącanie kar z wynagrodzenia na|eznego Wykonawcy nie
Wykonawcyweryfikacji
umoz|iwia
zasadności
ich naIiczenia.
Odpowiedz:

Zamawiaiący nie wyraŻa zgody
Pytanie8
Czy ZamawiającywyraŻa zgodę na modyfikacjezapisow w Par 5 ust 4 Projektu Umowy
poprzez zmianę brzmienia zapisu na ,,Zamawiającemuprzysługujeprawo dochodzenia
przekraczającegowysokoŚć kar umownych do wysokości
odszkodowaniauzupełniającego,
poniesionejszkody z wyłączeniemutraconychkorzyŚci, jeze|iWykonawca nie
rzeczywiście
wykonujebądŹniena|ezycieWykonuje zobowiązaniawynikającez umowy''?
Odpowiedz.
Zamawiający nie wyrażazgody
Pytanie9
,l
Czy Zamawiający,w związku z treściąart. 144 ust. ustawy Prawo zamowień pub|icznych,
zmiany
w specyfikacjiistotnychwarunkówzamowieniamoz|iwości
dopuszczauwzg|ędnienie
przepisach
prawa
umowy w sprawie udzieleniazamowienia publicznegow razie zmiany w
podatkowego,ktore dotyczą świadczeniaustug |ub dokonywania dostaw stanowiących
pzedmiot umowy? Moz|iwośctaka wydaje się działacna korzyśÓobu stron _ w razie np.
obnizenia stawek podatku VAT (|ub nawet zwo|nieniausług |ub dostaw stanowiących
pzedmiot umowy z opodatkowaniapodatkiemVAT) w razie braku stosownychpostanowień
zmiany umowy W
w S|WZ, strony - z przyczyn naturyforma|nej- nie będą miałymoz|iwości
pub|icznego.
nie oznacza1ąca
zmiany,
Forma|namoz|iwośc
sprawieudzie|eniazamowienia
oczywiŚcie automatyzmU czy koniecznościaneksowania umowy, wydaje się zatem
przede wszystkim uwzg|ędnia zasadę
bezpieczna i korzystna d|a Zamawiającego
gospodarnego
wydatkowaniaśrodkowpubIicznych'JezeIi Zamawiający
ceIowego i
dopuszcza moz|iwośÓuwzg|ędnieniapowyzszychkwestii,prosimy o zamieszczeniew S|WZ
następującego postanowienia: ,,Zamawiającydopuszcza moz|iwośczmiany umowy W
sprawieudzieleniazamowieniapublicznego.Zmiana umowyjest mozliwaw razie zmiany w
przepisachprawa podatkowego,ktore dotyczą świadczeniausług|ub dokonywaniadostaw
stanowiącychprzedmiotumowy,w szczegó|noŚci zmian w zakresie ustawyz dnia 11 marca
2004 r. o podatkuod towarów i usług,przepisowwykonawczychdo niej |ub aktow prawnych,
ktÓre tę ustawę |ub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany umowy jest
wystąpienie W okresie obowiązywania umowy takiej zmiany W przepisach prawa
podatkowego,ktÓra wpływana obowiązki |ub uprawnieniaktorejko|wiekze stron umowy
powodujączmniejszenie,zwiększenie,|ikwidację|ub powstanieobowiązkow podatkowych'
Zmiana umowy jest dopuszczalna 1eŻe|iodzwiercied|a zmiany W przepisach prawa
podatkowego."
Odpowiedz:
Zamawiający dokonał w projekcie umowy zmiany w s6 przez dodanie ust.2 w
brzmieniu ,, 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki VAT w razie
ustawowych zmlan w tym zakresie."
Pvtanie10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w Rozdziale ll| mowiącego
zapewnieniuprzez Dostawcę czasu reakcjiw zakresie obsługiposprzedaznejw terminie48
godzinw taki sposob aby czas 48 godzin nie dotyczyłokresu Niedzie|ii Swiąt.
Odpowiedz:
Zamawiający nie wyrażazgody
P y t a n i e1 1
Czy zamawiającywyrazi zgodę na modyfikacjęzapisow W s 2 Umowy ,, |nne wymagania
dotyczące przedmiotuzamÓwienia'' mowiącego o zapewnieniu przez Dostawcę bi||ingu
on-|inez maksyma|nie48 h opoznieniemw taki sposob aby dopuszczonebyłoprzesłanie
specyfikacji
elektronicznej
w terminie3 dni od momentuwygenerowania
fakturyza poprzedni
miesiąc'
Odpowiedz:
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie billingu on.line w terminie 3 dni od
momentu wygenerowania faktury za poprzedni miesiąc.
Pytanie 12
Rozdziałl||S|WZ, opis w treści:,jednorazowympnejęciu aktualnie wykorzystywanych
pnez Zamawiającegonumerow telefonowkomorkowychw łqcznejliczbie 30 szt.,,- wnosimy
o doprecyzowanie- jaki obecnie status posiadająnumeryZamawiającegoW sieci obecnego
- jeze|itak to prosimyo podanie
Wykonawcy?Czy umowy sązwiązane umową|oja|nościową
daty końca tru'rania
umowy? Jednocześnieinformujemy,iŻw przypadkugdy umowyz
obecnymoperatoremnie dobiegłyjeszcze do końca, niemoz|iwejest ich pzeniesienie do
sieci nowegoWykonawcyw taki sposob aby odbyłosię to bezkosztowo'\Nzwiązkuz tym,
jeŻe|iZamawiającypodpisałumowęz jednymWykonawcą'a obecnie chce rozwięac ją
przed upływemterminujej obowiązywania,sam jest zobowiązanydo pokryciawsze|kich
na|eznoŚciz tej umowywynikających.Wykonawcastoi na stanowisku,iż pokrywaniekar
innegopodmiotuwydatnieutrudniapodjęcieudziałuw takimprzetargu,gdyz kosztytakie
musiałbyującw swojejofercie'czego nie musiałbyrobic obecny operator'Sytuacjataka
pozycjiobecnegooperatora,a co za tym idzie,stoi w
stawiaw uprzywilejowanej
sprzecznościzzapewnieniem rownychwarunkówd|awszystkichWykonawcÓw i uczciwej
konkurencji,
do czego ob|igujeustawaPrawoZamowieńPub|icznych'Prosimyo
doprecyzowanie
zapisu.
Odpowiedz.
Umową z obecnym operatoremzwiązanijesteśmydo końca 2011r., nie jesteśmy
związani umową lojalnościową'Zamawiający nie wymaga pokrycia kosztów
związanych z przeniesieniem od operatora dawcy.
P y t a n i e1 3
Rozdział|||S|WZ' opisyw treŚci:
- ',naliczanie sekundowe od poczqtku połqczenia,,,

- ,,usługę
poczty głosowej,,
- ,,informowanieo stanie konta abonenta",
- ,,całodobowebiuro obsługiklienta oraz pomocy technicznej,,,
prosimyo doprecyzowanie,iz wymienionetu wymogi ob|igująWykonawcędo bezpłatnego
świadczenia
na teren|ePo|ski i dotycząpołączeńkrajowych'
Odpowiedz:
Wykonawca powyższe świadczeniabędzie wykonywał bezpłatniena terenie kraju.
P y t a n i e1 4
Rozdział|lI SlWZ, opisy w treści:,,Podstawqmiesięcznegorozliczenia będąfaktycznie
wykonywanepołqczenia,,- uprzejmieinformuję,Że Wykonawca wystawiającfakturęza usługi
te|ekomunikacyjne
za dany okres roz|iczeniowyuwzg|ędniaw niej koszty wykonanychw tym
okresieroz|iczeniowympołączeńnp. te|efonicznych,
a więc mamy do czynieniaz
jest opłacanyz gory'
opłacaniem
z dołu.Natomiastabonamentza usługite|ekomunikacyjne
Wyzej wymienionysposob roz|iczaniajestzgodnyz ustawąz dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
Te|ekomunikacyjne,
mającąbezsprzecznezastosowaniedo przedmiotuniniejszego
publicznego.
zamowienia
W związku z powyŻszYm zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy dopuszcza
wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT w sposob przedstawiony powyzej' a więc
abonamentza usługite|ekomunikacyjne
opłacanyz gory,a ewentualnekosztywykonanych
połączente|ekomunikacyjnych
opłacanez dołu'zgodnie ze złoŻonąofeńąprzetargową?
Odpowiedz:
Abonament, równy wartości pakietu kwotowego za usługi telekomunikacyjne,
połączeń
opłacany będzle z
a ewentuaIne koszty wykonanych
9óry,
telekomun!kacyjnychopłacanebędą z dołu.
Pytanie15
Rozdział||lS|WZ' opisy w treści:
,,Dostawcausługzapewnibezpłatnepołqczeniaw ramach
konta,,-wnosimyo doprecyzowanie,iżzbezpłatne
połączeniawewnątrzgrupy dotyczą
połączeńna tereniekraju,pomiędzynumeramiprzeniesionymi
i aktywowanymi
w sieci
Wykonawcy'Wyjaśniam,
ii Wykonawca nie jest w stanie świadczycbezpłatnychpołączeń
pomiędzynumeramikomórkowymi,ktÓre na|eządosieci komórkowejinnegooperatora,gdyz
stoi to W sprzecznościz zasadami Świadczeniausługtelefoniikomorkowejregu|owanymi
przez Urząd KomunikacjiE|ektronicznej
(a ztakąsytuacjąmozemy mieć
tu do czynienia,gdy częśónumerowmożepozostacw obecnejsieci do dnia wygaŚnięcia
umowy).
pomiędzywszystkimi
W przypadkupostawieniawymogu zapewnieniabezpłatnej
łączności
numerami,nieza|eŻnieod sieci w ktorejdziałają,będzie to budziłozastrzeŻeniaWykonawcy,
oraz będzie oznaczałopreferowanieobecnegooperatoraco stoi W sprzecznościz
obowiązkiemzapewnieniawarunkowrowneji uczciwejkonkurencji,do czego ob|iguje
ustawaPrawo ZamowieńPub|icznych.

Odpowiedz.
Darmowe połączenia między numerami należącymi do Urzędu Miasta. Nie dotyczy
numerów spoza grupy na terenie kraju.
Pytanie16.
Formu|arzCenowy ZałącznikNr 1a S|WZ - ZamawiĄącyW S|WZ informuje,iizamierza
wskazanychodpowiedniodIa każdejgrupyabonamentów
ponosiÓopłatyw wysokościach
jak nalezy,zatemodczytywacformu|arz
np..1 S|M 2oo PLN. Wnosimyo wyjaśnienie
ofeńowy,gdy Wykonawca zaproponujestawki,ktorychsuma (pomnoŹonaprzez
w przypadku
z ko|umnyc) okażesię nizsza niŻ200 PLN - ana|ogicznie
odpowiedniei|ości
pozostałychgrup abonamentow.
Czy zatem Zamawiającybędzie opłacałabonamentyw wysokościachpodanychw S|WZ tj'
2oo, 1oo, 50 oraz 30 zll. netto, czy teŻ zgodnie z wynikami ob|iczeń wynikającymiz
Załącznika 1a?
Odpowiedz:
Zamawiający będzie opłacałwańości pakietów podanych w SIWZ.
P y t a n i e1 7 .
Wzór Umowy $ 1, ust. 2, lit d), w ZałącznikuNr 6 S|WZ Zamawiającypodałzestawienie
swoich numerowte|efonowzzaznaczeniem, na ktorychz numerów ma zostac włączona
usługabezpłatnychpołączeń
w ramachkonta.Natomiastwewzorze umowy$ 1' ust.2, |itd)Wymagabezpłatnych
swoiminumeramiwsieciWykonawcy'
(a zatemwszystkimi)
połączeńpomiędzyistniejącymi
y, iŻw przypadku,gdy na danym numerzenie jest włączonausługabezpłatnych
Informujem
d|atego numerubędziewykonywaniebezpłatnych
potączeńw ramach konta- niemoż|iwe
połączeńdo innychnumerowna koncie,jak rÓwniez pozostałenumery nie będą mogły
oraz dopuszczenie
łączycsię z tymi numerami.Wnosimyo wyjaśnienie,
bezpłatnie
włączeniausługina wszystkichkańach S|M Zamawiającegow sieci Wykonawcy.
Odpowiedz:
W kalkulacji nateżyująć wszystkie numery a na dzień dzisiejszy Zamawiaiący
przewidujewłączenieusługi na podanych numerach'
Na pozostatych numerach usługa może być aktywowana w terminie późniejszym.
P y t a n i e1 8 .
zapisu i dostosowaniedo aktualnie
Wzor Umowy $ 1, ust' 3, |itc) - wnosimyo modyfikację
obowiązujących przepisow na: Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci
dotychczasowychnumerowprzydzielonychi wykorzystanychprzezZamawiĄącego (przen,va
w świadczeniuusługW momencie przenoszenianumeracjido nowego operatoramoŻe
występowacw godzinach 00:00 a 03:00 w nocy), zgodnie z RozporządzeniemMinistra
zdnia 16 grudnia2010 roku w sprawiewarunkówkorzystaniaz uprawnieńw
|nfrastruktury
(Dz. U. z dnia 28 grudnia201Or.).
publicznychsieciachtelefonicznych

Odpowiedz:
Zamawiaiący dopuszcza przenuę techniczną w pierwszym dniu obowiązywania umowy
w godzinach 00:00a 03:00w nocy.
Pytanie19.
Wzor Umowy s 1, ust 6 - wnosimy o doprecyzowanie,iz niniejszyzapis dotyczy usług
dostępnych technicznie d|a p|anu taryfowego zaproponowanego przez Wykonawcę.
Informujemy,iŻ istnieje wie|e usług, ktore są dedykowane d|a konkretnych promocji
biznesowychprzygotowanychd|a konkretnychp|anowtaryfowych,ktorych włączeniemoze
byó technicznieniemoz|iwed|a zaproponowanegop|anutaryfowego'Sytuacjataka wynika
ty|koi wyłączniez ograniczeń technicznych'
Odpowiedz:
Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie podać z jakich dodatkowych usług
będzie korzystał.
Pytanie20.
Wzor Umowy s 2, ust. 6 - informujemyiz niemoz|iwejest b|okowaniepołączeńna wskazane
numery.
Czy moie Zamawiającemu chodziło o zab|okowanie połączeń wychodzących na
wskazanychswoich numerach,tak aby nie miałymoz|iwoŚciwykonywaniapołączeńpo
pzekroczeniu okreś|onej
wańościrachunku?Wnosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedz:
lstotą tego zapisu jest blokowanie na wskazanych numerach wszystkich połączeń
wychodzących w celu uniknięcia przekroczeń przyznanych limitów.
P y t a n i e2 1 .
Wzor Umowy s 4, ust' 5 - pragnę zwrocićuwagę Zamawiającegona fakt,Że zgodnie z art.
19, ust' 13, pkt 1' |it.b) ustawyzdnia 11 marca2004 rokuo podatkuod towarówiusług,
obowiązek podatkowyw związku ze świadczeniemusługte|ekomunikacyjnychpowstajez
upływemterminupłatności,
a nie na zasadach ogo|nych_ z chwi|ąrea|izaĄiusługi.Stąd tez
początku
uza|eŻnienie
biegu terminupłatności
od nieznanejWykonawcydaty wpływufaktury
do siedzibyZamawiającegoznacząco utrudniaprawidłowe
usta|eniedaty powstania
obowiązkupodatkowego(niejest, bowiem moz|iweoznaczeniew fakturzeterminu
płatnoŚci),
a ponadtopowaznie utrudniaprawidłowe
wystawieniefakturyVAT'
W związku z powyŻszymzwracam się do ZamawiĄącego z zapytaniem, czy zgadza się na
modyfikację
s|WZ i zapisaniekwestiiterminupłatności
w ten sposob,aby kazdorazowo
podawanybyłon w treściwystawianejprzez WykonawcęfakturyVAT i okreś|ony
na 30 dni
prawidłowego
od daty
wystawieniafakturyVAT pzez Wykonawcę' prze|ewemna konto
Wykonawcywskazane w treścifaktury
VAT, z tym zastrzezeniem,ze Wykonawca
zobowiązanybędzie do doręczaniafakturyna co najmniej23 dni przed tak okreś|onym
terminempłatności,
a w razie niezachowania
wskazanyw
tegoterminu,terminpłatności
fakturzeVAT zostanie automatycznieprzedłuzonyo czas opóznienia? Taki sposób zapisania
terminupłatnościzapewnia
finansowebezpieczeństwoZamawiającego,ktÓry nie będzie

mogłzostac przezWykonawcę obciązony za nieterminowązapłatęfakturyVAT w
przypadku,kiedyta fakturanie zostanie Zamawiającemudoręczona.
tutajbezspornyfakt,Że postępowanieZamawiającegoi
Jednocześniepodkreś|am
Wykonawcowzgodne z ustawąPrawo zamowień pub|icznych'nie moze powodowaÓ
jednocześnie
ustawami,takimijakPrawo
konf|iktu
z innymiobowiązującymi
czy teŻustawao podatkuod towarowi usług.
te|ekomunikacyjne,
Odpowiedz.
Zamawiający zgadza się na modyflkację SIWZ i zapisanie terminu płatnościw ten
sposób, aby każdorazowo podawany był on w treściwystawianĄ przez Wykonawcę
faktury VAT i określony na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treścifaktury VAT, z
tym zastrzeżeniem,że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co
najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności,a w razie niezachowania
tego terminu, termin płatnościwskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie
przedłużonyo czas opóźnienia.
Pytante22.
Wzór Umowy $ 4, ust 7 - czy Zamawiający,od swoich dłuznikow,równieżakceptujedatę
jako datę złoŻeniaprzez nich dyspozyĄi prze|ewu,a nie datę wpływuśrodkówna
płatności,
swoje konto?
następujez chwi|ą
Zgodnie zar1.454,$ 1 Kodeksu Cywi|negouznanie zapłatyna|ezności
- co W
Wykonawcy
postawieniaśrodkowpienięznychdo dyspozyĄi wierzycie|a czytĄ
środkowna kontoWykonawcy.
przypadkupłatnoŚcibezgotowkowejoznacza wpłynięcie
z tym ańykułem- wnosimy o modyfikację
Zapis ten w biezącejformiestoi w sprzeczności
poprzez okreś|enie,
iŻza dzien zapłatyuznaje się datę wpływuśrodkowna rachunek
bankowyWykonawcy.
Kodeks Cywi|nypozwa|ana inne formyuregulowańpomiędzystronami,jednakmoze miec to
miejscew przypadkuuzgodnieniastanowiskpomiędzystronamiumowy.Wykonawca nie
jako daty obciązeniarachunku Zamawiającego
daty płatności,
wyraŻa zgody na okreś|enie
lub wydania dyspozycjido wykonania przelewu.W przypadku pozostawieniazapisu w
obecnymbrzmieniunie będzie moŹna mowic o uzgodnieniustanowiskpomiędzystronami,
gdyz jedna strona(Zamawiający)narzuciWykonawcysposob spełnieniaświadczenia.
Odpowiedz:
W ocenie Zamawiającego art. 457 KPc pozwala na zapls $ 4 ust.7 umowy i nie
pozostaje w sprzecznościz art. 454 s 1 KPc.
Pytanie23
Wzor Umowy $ 5 - wnosimy o doprecyzowanieiŻ na|iczaniekar moie nastąpiÓpo
Postępowaniarek|amacyjnewynikłew toku rea|izaĄi
zakończeniuproceduryrek|amacyjnej.
w RozporządzeniuMinistra
umowybędąprowadzonena zasadachi warunkachokreś|onych
postępowania
rek|amacyjnego
ry z dnia 1 pażdziernika2004 roku w sprawietrybu
lnfrastruktu
(Dz. U. Nr
oraz Warunkowjakimpowinnaodpowiadacreklamacjausługite|ekomunikacyjnej
co
iz Wykonawca nie moze stac w pozycjidyskryminowanej,
226, poz. 2291).Informujemy,

oznaczapozostawienie
tego zapisu o swobodnenaliczaniekar bez informowania
Wykonawcyo zastrzezeniach'Wyrazeniezgody Wykonawcyna ustosunkowaniesię do
rek|amacjipowinnobyc podstawąwłaściwejwspółpracy
pomiędzyZamawiającyma
Wykonawcą'
Odpowiedz.
Zamawiający nie widzi podstaw zmiany $ 5 który jest korzystny dla Wykonawcy.

Pytanie 24
ZałącznikNr 1 S|WZ - jak na|eŻywypełnicniniejszy załącznik,gdy np.: Wykonawca oferuje
1000minutw ramachdanejgrupy?Rozliczanieminutnie jest mozliwew rozbiciuna
operatoradocelowego,a zatem wpisanienp': 500 minutdo sieci komórkowychoraz 5O0 do
siecistacjonarnych
nie oznacza,iŻZamawiający
uzyska po 500 minutdo tych operatorow.
Zgodnie z roz|iczaniempakietów kwotowych- kazde zdazenie będzie pomniejszałowańośĆ
opłatyabonamentowej,a zatem podanietu danych będziety|kodek|aratywne- gdyŻ
wykonanienp.:501-ejminutydo sieci komÓrkowejw krajupomniejszywańoścabonamentu
(pomniejszy
i|oŚÓdostępnychminutna inne sieci stacjonarne|ubSMS)'
Czy zatemWykonawcama rozumiećtą tabe|ę,jako okreŚ|eniemaksyma|nych
i|oŚci- jak
''|ub''?
gdyby pomiędzykażdąko|umnąwpisanezostałosłowo
Tabe|ata pozwa|ana duŻą
dozę dowo|ności
w wypełnieniu,
co w znaczącysposob moŹewpłynąÓna wyniki
postępowania'
Odpowiedz.

ZałącznikNr 1 do umowy stanowiącyintegra|nączęśćumowy określaceny Wg
których Wykonawca będzie obciążałZamawiaiącego.Wykorzystanie pakietu
możenastępowaćdo sieci komórkowychw krajulub stacjonarnychw krajutub
sms.y krajowe.Stopieńwykorzystaniausługkomórkowychbędzieuza|eżniony
od użytkownikanumeru.Wszystkie te usługiobciążajątimlt kwotowyi mogą
być stosowanezamienniebądźwszystkie do wyczerpanialimitukwotowego.
Pytanie25
Czy ZamawiającywyraŻazgodę na zawarcie umowy na drukach umów zapewnionych pzez
Wykonawcę, ktore stanowic będą integra|nączęścumowy, ktorej wzor sporządzonyzostałw
ZałącznikuslWZ?
|nformujemy,
iz Wykonawca stosujedruki umow4 częściowe,
z ktorych3 części
podpisywanesąW momenciezawieraniaumowy(wyszczego|nione
tu sąwarunki,na których
zawieranajestumowa oraz dane stronzawierającychumowę),częŚc 4 (tzw Bon
Aktywacyjny)jest dostarczana razem z termina|amii jest podstawądo uruchomieniakań
sim. Termina|edostarczanesą na koszt Wykonawcyfirmq kurierską,ktorad|a potwierdzenia
wywiązaniasię z umowy z WykonawcąMUS| posiadac podpisanyprzez Zamawiającego
Bon Aktywacyjny.Wnosimy o zgodę na zastosowaniepowyzszego rozwiązania.
Odpowiedz:

Zamawiaiący nie wyraża zgody

Pytanie26
Czy ZamawiającywyraŻa zgodę na podpisanie dodatkowychformu|azy aktywacjiusług,
iż wewnętrzneproceduryWykonawcy
ktorychdostarczeniawymaga w S|WZ? |nformujemy,
wymagająoddzie|nych pisemnych zleceń aktywacjitychze usług,podpisanychpzez
z|ecającego,w tym przypadku,Zamawiającego.
Odpowiedz:
Zamawiający nie wyrażazgody
Pytanie 27
treści:
Wnosimy o dodaniedo treściumowyzapisu następującej
,,Zamawiajqcynie ma prawa
kierowaćdo
pomocqkań
w
Wykonawcy
SlM,
działajqcych
sieciWykonawcy,
bez zgody
za
sieciWykonawcy ruchu z sieci innych operatorow komorkowych i stacjonarnych, uzyskujqc z
tego tytułubezpoŚrednio bądz poŚrednio korzyŚci majqtkowe. Zamawiajqcy nie ma rownieŻ
prawa, bez zgody Wykonawcy, udostępniać innym podmiotom usługtelekomunikacyjnych
świadczonychprzez Wykonawcę' Ewentualna zgoda Wykonawcy na powyższepowinna być
udokumentowanasporzqdzeniem stosownego aneksu
do umowy,pod warunkiem,iżpostanowieniatego aneksu będqzgodne z ustawq Prawo
Telekomunikacyjne."
Odpowiedz:
Zamawiający nie wyrażazgody
Pytanie28.
Wnosimy o wyrażeniezgody na udostępnienieWykonawcy,wybranemuW wyniku tego
postępowania,fotokopii|ub co najmniejodpisów dokumentów formalnych Zamawiającego
(N|P, REGON, KRs |ub Statut) oraz osob upowaznionychdo zaciągania zobowiązań w
iŻ proceduryw sieciach operatorÓw
imieniuZamawiającego(dowod osobisty).Informujemy,
wymagają załączenia forma|nych dokumentÓw do podpisanych drukow umow, d|a
zawarcie umowy kazdemu
zachowaniaich wazności.Brak zgody na niniejszeuniemoż|iwi
Wykonawcy, a zatem uczyni udział W niniejszym postępowaniu bezce|owym,
jeze|inie będzie możnaw jego konsekwenĄizawrzeÓ umowywiązącejd|a obu stron
odpowiedŹ:
Zamawiający wyraza zgodę na udostępnienie NlP-u, Regonu i Statutu . Zgodnie z
ustawą o samorządzie gminnym Prezydent Miasta kieruie bieżącymi spawami Miasta
(które nie podlega wpisowi do KRS)oraz reprezentujego na zewnątrz. Prezydent może
zgodnie z obowiązującymiprzeplsami udzlelićpełnomocnictwa.
Pytanie29

Poniewaztylkoobecnyoperatordysponujedanymio obecniegenerowanymruchuz
komórkowychZamawiającego,
terminaIi
wnosimyo udostępnienie
tych danychwszystkim
Wykonawcom.lnformujemy,ii dane te operatormusi, na Żądaniek|ienta,udostępnicw
formiebilingutechnicznego.Zaden z Wykonawcow(innychniz obecny)bez tych danychnie
moie ska|ku|owaÓpoprawnieoferty'
Wnosimyo podanieśredniomiesięcznego
ruchu(w podzialena operatorówdo których
generowanebyłypołączenia
głosowe,SMS, MMS, GPRS, roamingitd.)woparciuo dane
z kilkumiesięcyzzaznaczeniem i|oŚcikań S|M generujących
ten ruch' Brak zgody na
niniejsząprośbębędziemozna uznal za utrudnianie
dostępudo zamowieniainnym
Wykonawcomniz aktua|ny,oraz preferowanieobecnegooperatora- co będzie stało
W sprzeczności
z ustanowieniemwarunkowrowneji uczciwejkonkurencji,
do czego obligujeustawaPrawo ZamÓwień Publicznych.

Odpowiedz:
Podajemyponiżejstrukturęruchu:
- połączeniawewnątrzkonta

160/0,

. połączenia
do Plus i stacjonarnych

27oń,

. połączenia
T. Mobile

'150/o

. połączenia
orange

26%

. połączeniaPlay

9o/o,

. inne (roaming, połączeniamiędzynarodowe) 7%
Pytanienr 30.
Wymaganiem Zamawiającego jest m.in' aby okres roz|iczeniowyzaczynał się 1-go dnia
danego miesiąca' Nie wszyscy jednak operatorzymogą spełnictak określonywarunek,
poniewaz nie kaŻdy system bi|ingowydopuszcza takie rozwiązanie, a zatem jest to
wymaganie,ktore bardzo mocno ogranicza konkurencje.A nieuzasadnionejest, zeby tak
mało istotne Wymaganie decydowato o udzie|eniuzamówienia. Czy w związku z tym
dopuszczą Państwo aby okres roz|iczeniowyzaczynałsię innego dnia danego miesiąca?
Pozwo|iłoby
to nam na przygotowaniespecja|nejofeńy d|a Państwa.
Odpowiedz:
Zamawiaiący nie wyraża zgody
P y t a n i en r 3 1 .
Ustawa z dnia 16 |ipca 2004 r. Prawo te|ekomunikacyjne
ma niewątp|iwiema zastosowanie
do przedmiotuniniejszego zamowienia.A zatem prowadzenie postępowaniaw oparciu o
ustawępzp nie moŻejednoczeŚnie powodowackonf|iktuz innymiobowiązującymiustawami.

Czy w związku z tym Zamawiającywyrazi zgodę na zawarcie d|a poszczego|nych kart S|M
umów o świadczenie usług te|ekomunikacyjnychna formu|arzach wykonawcy, z
zastrzeżeniem Że W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami tych umów a
postanowieniamiUmowy W ramach udzie|onegozamówienia publicznego rozstrzygające
będą postanowieniaUmowy w ramach udzie|onegozamowienia pub|icznego?obowiązek
zawarcia umow o Świadczenie usług te|ekomunikacyjnych
w formie pisemnej wynika z
przepisów ustawy Prawo te|ekomunikacyjne,
która okreś|atakże minima|newymogi co do
trescitakichumów.
Odpowiedz:
Zamawiający nie wyrażazgody
Pytanienr 32.
Co na|ezywpisac w formu|arzuofeńowym,jeŚ|iWykonawcaoferujebezpłatnie
jakąśusługę?
Czy Zamawiającydopuszcza wpisaniew formu|arzuofeńowymceny jednostkowejnetto
,,0''?
I czy w związkuz tym d|a takiej pozycji moŻezostac wpisana wartośÓbrutto,,0''?
Odpowiedz:
JeżeliWykonawca nie przewiduje zapłatyza daną usługęwpisuje
,,0''
Pytanienr 33:
Dotyczypar 1 ust. 3 pkt b) Umowy
Czy zamawiającypotwierdza'ze jednosekundowataryfikacjapołączeńgłosowychdotyczy
połączeńkrajowych rea|izowanychna terenie kraju? | czy zamawiający wyraŻa
zgodę, aby
połączeniamiędzynarodowe oraz roamingowe taryfikowane były zgodnie z cennikiem
operatora?
Odpowiedz:
Zamawiający potwierdza, żejednosekundowa taryfikacja połączeń głosowych dotyczy
-Połącżenla-mięazynarodowe-i
połączeń krajowych rea|izowanych na terenie iraju.
roamingowe będą taryfikowane zgodnie z cennikiem operatora.
Pytanienr 34:
Dotyczy par 1 ust. 3 pkt c) Umowy
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie warunkow
korzystaniaz uprawnień w pub|icznychsieciach przeniesienie przydzielonegonumeru nie
moŻe powodowac przerwy w świadczeniuusług te|ekomunikacyjnychdłuzszej niŻ 24
godziny' Ządaniem ZamawiĄącego jest, by nie byłozadnej przerwy w Świadczeniu
usług'
W|zz tym pytanie,czy Zamawiającyprzewidujeidopuszcza numery tymczasowedo czasu

u
przeniesieniaprzydzie|onegonumeru i rozpoczęciaświadczeńusługte|ekomunikacyjnych
operatora przejmującego,ewentualnieczy zgodzi się na to zeby przerwa w świadczeniu
usługtrwałaW porze nocnej?
Odpowiedz.
Zamawiający nie dopuszcza numerów tymczasowych na czas przeniesienia od
operatora przejmującego .
Dopuszczamy przerwę w świadczeniu usług
umowy w godzinach 00:00a 03:00w nocy.

w pierwszym dniu obowiązywania

Pytanienr 35:
Dotyczypar 4 ust. 4 Umowy
płatne
z tytułuabonamentuoraz opłateksp|oatacyjnych
ZamawiającyWymagaĘY.nż|eżności
warunku'jako ze
byłyz dołu.Zaden z operatorównie będzie mogłspełniÓtak okreś|onego

systemy biIingowe nie przewidują takiego rozwiązania' Zgodnie z

ustawą Prawo
te|ekomunikacyjnerozroinia się dwa sposoby opłacaniaświadczonychusług:z gory - W
przypadku opłat abonamentowych i

z

dołu

za

faktycznie wykonane usługi

te|ekomunikacyjnew danym okresie roz|iczeniowym.Czy ZamawiĄący dopuszcza takie
rozwiązanie?
Odoowiedz:
Abonament, równy wańości pakietu kwotowego za usługi telekomunikacyjne'
połączeń
góry,
a ewentualne koszty wykonanych
opłacany będzie z
teIekomunikacyjnychopłacanebędą z dołu.
Pytanienr 36.
Dotyczypar 4 ust. 5 Umowy
obowiązek podatkowy powstaje z chwi|ąwystawieniafaktury i od tej daty powinien byc
|iczony termin płatnoŚci faktury. Czy w związku z tym Zamawia)ący zgodzi się na to by
zaproponowanymu zostałwydłuzonyterminpłatnoŚciale |iczonyod momentuwystawienia
faktury,z zastzeŻeniem oczywiście,ze Wykonawca zobowiązu1esię dostarczyc fakturę w
okreś|onym
terminie?Poza tym Wykonawca udostępniZamawiającemudostęp do fakturyw
formieon-line.
odpowiedŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanienr 37:
Dotyczypar 5 ust. 3 Umowy

Czy ZamawiającywyraŻazgodę na modyfikacjezapisu Umowy w taki sposób, Że zapłatakar
umownych będzie dokonywana na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not
obciązeniowychi będzie płatnaw ciągu 30 dni od dnia wystawienianoty? Potrącaniekar z
ich
wynagrodzeniana|eznegoWykonawcynie umoz|iwiaWykonawcyweryfikacjizasadności
na|iczenia'a ustosunkowaniesię do rek|amacjipowinnobyÓ podstawąwłaŚciwejwspołpracy
pomiędzy Zamawiającyma Wykonawcą'
Odpowiedz:
Zamawiający nie wyrażazgody.

xtcr

