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Dotyczy:   post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybi e przetargu 
nieograniczonego na: „ Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres d wóch 
lat wraz z dostaw ą aparatów telefonicznych oraz urz ądzeń do przesyłania danych ”- 
numer sprawy - PO-II-370/ZZP-3/31/09.  
 
 
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 
1655 wraz z późniejszymi zmianami.), wyjaśniam co następuje: 
 
 
Pytania dotyczące wzoru umowy – załącznik nr 4 do SIWZ: 
Pytanie nr 1.  
Czy Zamawiający będzie zawierał indywidualne umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych (dalej: „uośut”), które są dla wykonawców, będących operatorami 
telekomunikacyjnymi, podstawą do świadczenia usług telekomunikacyjnych, zgodnie z art. 
56. ust 3 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (dalej: Pt)? 
Jeśli odpowiedź na powyŜsze pytanie będzie negatywna, czy Zamawiający zgodzi się na 
dodanie elementów wymienionych w ww. ust.3 do projektu umowy, załączonej do SIWZ: 
w przeciwnym razie operator – Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym nie 
będzie uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych, zgodnie z wymogami lub 
narazi się na konsekwencje prawne i finansowe w przypadku kontroli Prezesa UKE. 
 
Odpowiedź nr 1. 
Tak. Zamawiający będzie zawierał indywidualne umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych (dalej „uośut”),  
 
W związku z powyŜszym w § 2 wzoru umowy dodaje się ust. 4 o następującej treści 
 
§ 2. 4 
W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę, strony zawierać będą 
indywidualne umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla poszczególnych 
numerów telefonicznych, zgodnie z art. 56  ustawy Prawo telekomunikacyjne. Umowy 
indywidualne nie mogą zawierać postanowień sprzecznych z warunkami niniejszej umowy 
i postanowieniami siwz. 
 
 
Pytanie nr 2. 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wziąwszy pod uwagę potrzebę doprecyzowania warunków 
świadczenia usług, a przede wszystkim wymagania prawa telekomunikacyjnego (art.59 i 
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n. ustawy Pt), Zamawiający dopuszcza moŜliwość dołączenia do wzoru umowy 
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennika usług 
telekomunikacyjnym, (w zakresie usług objętych przedmiotem umowy), wydanych przez 
Wykonawcę zgodnie z treścią ustawy Pt, oczywiście przy załoŜeniu, Ŝe taki regulamin i 
cennik wiązałby strony jedynie w zakresie nieuregulowanym i niesprzecznym z wzorem 
umowy i SIWZ (tj. uzupełniałby postanowienia projektu umowy o szczegółowe 
postanowienia regulaminu i cennika, dotyczące warunków i cen świadczenia usług 
telekomunikacyjnych)? 
 
Odpowiedź nr 2 
Tak. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dołączenia regulaminu świadczenie usług 
telekomunikacyjnych oraz cennika usług telekomunikacyjnych w zakresie usług nie 
objętych przedmiotem umowy. 
 
W związku z powyŜszym: 
 w § 2 wzoru umowy dodaje się ust. 5 o następującej treści: 
 
§2.5 
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych i cennik usług telekomunikacyjnych 
wydane przez Wykonawcę zgodnie z art. 59 ustawy Prawo telekomunikacyjne, stanowią 
załącznik nr 3 do umowy i wiąŜą strony jedynie w takim zakresie jaki nie został 
uregulowany w samej umowie i nie jest z nią sprzeczny. 
 
W § 13 na końcu dodaje się zdanie 
 
„Załącznik nr 3 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych i cennik usług 
telekomunikacyjnych 
 
Pytanie nr 3. 
Czy Zamawiający zgodzi się uzupełnić komparycję o wskazanie podstaw umocowania 
przedstawicieli Stron w celu weryfikacji prawidłowości ich umocowania i skuteczności 
dokonania czynności prawnej. 
 
Odpowiedź nr 3. 
Tak. Zamawiający zgadza się uzupełnić komparycję o wskazanie podstaw umocowania 
przedstawicieli Stron w celu weryfikacji prawidłowości ich umocowania i skuteczności 
dokonania czynności prawnej. 
 
Pytanie nr 4 
§ 3 ust 5 – Wykonawca nie zapewnia gwarancji, jakości ani na sprzęt, (poniewaŜ nie jest 
jego producentem) ani na usługę, poniewaŜ nie jest moŜliwe ze względu na charakter 
świadczenia. Zasady gwarancji na sprzedawany sprzęt określone są kaŜdorazowo w 
kartach gwarancyjnych, dołączonych do danego modemu lub telefonu. Zapis sugeruję 
zmodyfikować, poniewaŜ jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa. Sprzedawca, a Wykonawca na gruncie tego stosunku prawnego, jest właśnie 
sprzedawcą, nie jest podmiotem udzielającym gwarancji. Jest nim zawsze producent i to 
on decyduje o zakresie serwisu gwarancyjnego oraz o innych warunkach tej gwarancji. 
Sprzedawca - wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Ponadto początek 
terminu biegu gwarancji, rozpoczyna się w dniu zawarcia, uośut, związanej z zawarciem 
umowy sprzedaŜy telefonu. 
 
Odpowiedź nr 4 
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Zamawiający zmodyfikował zapis. 
 
Zmiana zapisu w zał. nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy, pkt 3. 
Było: „(…)3. Gwarancja na telefony GSM i modemy - 24 miesi ące od daty 
podpisania protokołu odbioru(…)” 
Poprawiono na: „(…)3. Gwarancja na telefony GSM i modemy udzielona zostanie na  
zasadach określonych przez producenta w karcie gwarancyjnej. (…)” 
 
Zmiana zapisu w zał. nr 4 do SIWZ – Wzór Umowy, par. 3  pkt 5. 
 
Było: „(…) 5. Wykonawca udziela gwarancji na aparaty telefoniczne oraz modemy na 
okres 24 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu 
odbioru.(…)”. 
Poprawiono na: „(…)5. Gwarancja na telefony GSM i modemy udzielona zostanie na 

okres 24 miesięcy na zasadach określonych przez producenta w karcie gwarancyjnej. 
(…)”  

 
Pytanie nr 5 
§ 4 ust 2 – na jaki czas będą zawierane uośut? 
 
Odpowiedź nr 5 
Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierane będą na czas określony, to 
jest  od daty zawarcia takiej umowy do dnia 01 stycznia 2012 r. 
 
Pytanie nr 6. 
§ 5 – prosimy o modyfikację, Ŝe „Zmiana osób, o których mowa powyŜej nie stanowi 
zmiany Umowy, wymagającej sporządzenia pisemnego aneksu do niej.” 
 
Odpowiedź nr 6 
Zamawiający modyfikuje treść § 5 wzoru umowy poprzez dodanie ust. 3 o następującej 
treści. 
 
§5.3  
„Zmiana osób, o których mowa powyŜej nie stanowi zmiany Umowy, wymagającej 
sporządzenia pisemnego aneksu do niej.” 
 
Pytanie nr 7 
§ 6 ust.9 -  prosimy o wskazanie prawidłowego terminu płatności? W umowie liczony od 
dnia wystawienia FV VAT a w Formularzu oferty od dnia dostarczenia FV do 
Zamawiającego? 
 
Odpowiedź nr 7 
Zamawiający zmienił zapis w Formularzu oferty: 
 
Było: „(…) 6.Termin płatności – Zapłata za wykonaną usługę następować będzie po 
zakończeniu kaŜdego miesiąca kalendarzowego na podstawie faktur wystawianych za 
dany miesiąc, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, w terminie 21 dni, 
licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury(…);” 
 
Poprawiono na: „(…) 6. Termin płatności – Zapłata za wykonaną usługę następować 
będzie po zakończeniu kaŜdego miesiąca kalendarzowego na podstawie faktur 
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wystawianych za dany miesiąc, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, 
w terminie 21 dni, licząc od daty wystawienia faktur (…)”; 
 
Pytanie nr 8 
§ 6 pkt.13 – czy w celu równomiernego rozłoŜenia ryzyka nieterminowego przepływu 
płatności pomiędzy bankiem prowadzącym rachunek Zamawiającego a bankiem 
prowadzącym rachunek Wykonawcy oraz w celu dostosowania brzmienia tego 
postanowienia do zasad wynikających z orzecznictwa SN, w tym zwłaszcza uchwały s dn. 
4 stycznia 1995 r. (sygn. III CZP 164/94), zgodnie z którą za dzień wykonania 
obowiązania pienięŜnego za pomocą przelewu bankowego uwaŜa się dzień uznania 
rachunku wierzyciela, a nie dzień obciąŜenia rachunku dłuŜnika, Zamawiający dopuszcza 
zmianę brzmienia postanowienia sposób, by datę płatności uznać dzień uznania rachunku 
bankowego Wykonawcy? 
 
Odpowiedź nr 8 
Zamawiający zmodyfikował zapis. 
 
Zmiana zapisu w zał. nr  4 SIWZ – Wzór Umowy, § 6. pkt.13 
Było: „(…)13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu 
bankowi przelać na wskazane konto, kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej 
faktury.(…)” 
Poprawiono na: „(…)13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień,  obciąŜenia rachunku 
Zamawiającego (…)”. 
 
Pytanie nr 9 
§ 7 ust. 1 – czy Zamawiający moŜe wskazać jakąkolwiek przyczynę leŜącą po stronie 
Wykonawcy, która moŜe być powodem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego? 
Ponadto, czy Zamawiający, jeŜeli zajdzie juŜ taka okoliczność, ma zamiar dokonać 
czynności, której skutkiem będzie konieczność zwrotu wzajemnych świadczeń stron (bo 
taki skutek ma odstąpienie od Umowy), czy teŜ raczej odpowiedniejsze od tej sytuacji 
będzie rozwiązanie Umowy w drodze wypowiedzenia. Sugeruję, by ta czynność – 
działanie Zamawiającego, zostało poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do usunięcia 
naruszeń lub wykonania tych czynności, których zaniechał wcześniej wraz z określeniem 
właściwego terminu. Ten okres, byłby tym czasem, gdy Wykonawca mógłby naprawić, to 
co zostało niewykonane lub niewykonane właściwie i pozwoli utrzymać istniejący 
stosunek prawny w mocy, co leŜy w interesie obu stron. Ponadto naleŜy doprecyzować, 
co wydarzy się z uośut? 
 
 
Odpowiedź nr 9 
Zamawiający informuje, Ŝe przedmiotową przyczyną leŜącą po stronie Wykonawcy, moŜe 
być brak zasięgu pokrycia swoją siecią w obszarze działania UMS opisanym w Rozdziale 
XV pkt III ppkt 2.  Zamawiający w szczególności wymaga, aby sieć Wykonawcy 
obejmowała takie placówki oraz obiekty UMS jak: 
- Latarnia Morska Kikut (na terenie Wolińskiego Parku Narodowego), 
- Latarnia Morska Niechorze (ul. Polna 30, 72-350 Niechorze), 
- Bosmanat Portu MrzeŜyno (ul. Marynarska 1, 72-330 MrzeŜyno). 
- Bosmanat Portu Kamień Pomorski (ul. Wilków Morskich 2, 72-400 Kamień Pomorski), 
- Bosmanat Portu Wolin (ul. Niedomira 22, 72-510 Wolin), 
- Bosmanat Portu Nowe Warpno (ul. Kilińskiego 5, 72-022 Nowe Warpno), 
- Kapitanat Portu Dziwnów (ul. Przymorze 4, 72-420 Dziwnów), 
- Kapitanat Portu TrzebieŜ (ul. Portowa 23, 72-020 TrzebieŜ), 
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- Obwód Ochrony WybrzeŜa Kanał Piastowski (ul. Kanałowa 14, 72-600 Świnoujście) 
- Obchód Ochrony WybrzeŜa Karsibór (ul. Kanałowa 2, 72-600 Świnoujście), 
- wyspa Chełminek (północna część wyspy), 
- I Brama Torowa Wschodnia, 
- II Brama Torowa Wschodnia i Zachodnia, 
- nabieŜnik Mańków:  Stawa Górna i Stawa Dolna, 
- Znak nawigacyjny: sektor Domańce  (na południe od Portu Morskiego Police) 
- dalba Świnoujście (1 km od główek wejściowych do portu Świnoujście, w pobliŜu GPK 
Świnoujście). 
 
Zamawiający stoi na stanowisku, Ŝe ewentualne rozwiązanie Umowy (zał. nr 4 do SIWZ) 
będzie skutkowało jednoczesnym rozwiązaniem wszystkich umów o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych. 
 
Pytanie nr 10 
§ 7 ust.7 – Zamawiający przewidział dla siebie prawo potracenia kar umownych z 
naleŜnego wykonawcy wynagrodzenia (faktury). W związku z powyŜszym zauwaŜyć 
naleŜy, iŜ działanie Zamawiającego oparte na ww. prawie doprowadzić moŜe nie tylko do 
powaŜnych nieporozumień pomiędzy stronami umowy, a takŜe moŜe wywrzeć negatywny 
skutek na przebieg realizacji zamówienia. Niejednokrotnie bowiem zarówno sam fakt 
wystąpienia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia o naliczenie kar umownych, 
jak i ustalenie wysokości tych kar moŜe być sporne. W takiej sytuacji niezbędne wydaje 
się podjęcie przez Strony umowy działań zmierzających nie tylko, do ustalenia przesłanek 
skutkujących naliczeniem kar umownych, ale takŜe czynników wpływających na ich 
wysokość. Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i 
potrącenia ich przez Zamawiającego z naleŜnego wykonawcy wynagrodzenia godzi nie 
tylko w interes wykonawcy ale takŜe uniemoŜliwia mu podjęcie próby zbadania, czy 
naliczona kara umowna potracona została naliczona prawidłowo i w odpowiedniej 
wysokości. 
 
Odpowiedź nr 10 
 
Zamawiający zmienił zapis w zał. nr 4 SIWZ – Wzór Umowy, § 7. pkt.7. 
 
Było: „(…) 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z naleŜnego 
Wykonawcy wynagrodzenia.(…)” 
Poprawiono na: „(…) 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z 
naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia. Kary umowne będą płacone na podstawie 
wystawionej przez Zamawiającego noty obciąŜeniowej.(…)”. 
 
Pytanie nr 11 
Co oznacza określenie „technologia zero CD” przy opisie sprzętu do transmisji danych? 
 
Odpowiedź nr 11 
Technologia „zero CD” oznacza, Ŝe modem zawiera wbudowane sterowniki, które 
instalują się automatycznie po włoŜeniu go do portu USB. 
 
                                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
                                                                          Zenon Kozłowski 
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