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Nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/48/11 
 
 
 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Świadczenie usług 
telefonii komórkowej przez okres dwóch lat wraz z dostawą aparatów 
telefonicznych wraz z akcesoriami oraz urządzeń do przesyłania danych” - 
numer referencyjny - PO-II-370/ZZP-3/48/11 
 

Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, uprzejmie 
informuję, iż w dniu 18 listopada 2011 roku,  wpłynęły do Zamawiającego pytania od 
Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”). 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych, (tekst jednolity – Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 
PZP”  uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

 
Pytania do wzoru umowy 
 
Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, że w chwili podpisania umowy, Zamawiający zgodzi się na dodanie 
komparycji po stronie Wykonawcy o następującej treści: 
„Spółką pod firmą „…………” z siedzibą w ………, adres: ul. …………………            ……., …-
………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………….., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: .. … .. …. …. …, NIP: ……………………….., wysokość 
kapitału zakładowego: ……………….. PLN, zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:” 
 
Odpowiedź na pytanie 1 
Zamawiający zgadza się na dodanie komparycji po stronie Wykonawcy o następującej treści: 
„Spółką pod firmą „…………” z siedzibą w ………, adres: ul. …………………            ……., …-
………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………….., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: .. … .. …. …. …, NIP: ……………………….., wysokość 
kapitału zakładowego: ……………….. PLN, zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:” 
w chwili podpisania umowy. 
 
 
Pytanie 2 
§ 2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyrazi 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 na pytanie 2 
Tak. Zamawiający wyraża zgodę, aby przeniesienie dotychczas posiadanych przez Zamawiającego 
numerów telefonicznych nastąpiło w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra 
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Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych 
sieciach telefonicznych. 
Zamawiający zmienił zapis § 2 ust. 3.  
Było: 
„3. Zamawiający zachowuje dotychczas używane numery telefonów, a Wykonawca zapewnia 
zachowanie ciągłości świadczenia usług telefonii komórkowej bez przerwy na przełączenie numerów 
telefonicznych do nowego operatora.” 
Poprawiono na: 
„3. Zamawiający zachowuje dotychczas używane numery telefonów, a Wykonawca zapewnia 
zachowanie ciągłości świadczenia usług telefonii komórkowej bez przerwy na przełączenie numerów 
telefonicznych do nowego operatora. Przeniesienie na nowe karty SIM dotychczasowych 193 sztuk 
numerów telefonicznych nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków 
korzystania z uprawnień publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249 poz.1670)”. 
 
 
Pytanie 3 
§ 2 ust. 3 – w celu doprecyzowania zapisów § 2 ust. 3, prosimy o potwierdzenie, że słuszne jest 
domniemanie Wykonawcy, iż Zamawiający dopuszcza zawieranie UoŚUT dla wszystkich aktywacji – 
nowych i dotychczasowych – zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 3 Ustawy Pt.? 
 
Odpowiedź na pytanie 3 
Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zawieranie UoŚUT dla wszystkich aktywacji – nowych i 
dotychczasowych – zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 3 Ustawy Pt. 
Powyższe pytanie oraz odpowiedź w rzeczywistości dotyczą § 2 ust. 4 a nie § 2 ust. 3. 
 
 
Pytanie 4 
§ 2 ust. 5 – Czy Zamawiający – oprócz regulaminu wskazanego w niniejszym postanowieniu – zgodzi 
się na dodanie stosownych regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych (na usługi 
telemetryczne (abonament C) oraz transmisję danych – DATA (abonament B) – wraz z odpowiednimi 
cennikami? 
 
Odpowiedź na pytanie 4 
Zamawiający dopuszcza możliwość dodania ww. regulaminów i cenników. 
 
 
Pytanie 5 
§ 3 – odnośnie zapisów § 3, prosimy o doprecyzowanie miejsca dostarczenia sprzętu poprzez 
wskazanie np. numeru pokoju. 
  
Odpowiedź na pytanie 5 
Zamawiający informuje, że sprzęt należy dostarczyć pod adres: 
Urząd Morski w Szczecinie, Kapitanat Portu Szczecin, Wydział Elektroniki i Łączności, ul. Jana z 
Kolna 9, 71-603 Szczecin, pok. nr 3 lub 11. 
 
 
Pytanie 6 
§ 3 ust. 5 – należy zwrócić uwagę, iż Wykonawca nie jest podmiotem odpowiedzialnym za udzielenie 
gwarancji na okres 24 miesięcy – podmiotem tym jest producent sprzętu, który określa warunki 
gwarancyjne, w tym termin w dokumentach gwarancyjnych. 
Czy mając powyższe na uwadze, Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów w § 
3 ust. 5: „Gwarancja na telefony GSM oraz modemy będzie zgodna z terminem wynikającym z 
dokumentów dostarczonych wraz ze sprzętem wystawionych przez producenta sprzętu”? 
  
Odpowiedź na pytanie 6 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 3 ust. 5. 
 
Pytanie 7 
§ 3 ust. 6 – należy zwrócić uwagę, iż Wykonawca nie określa okresu naprawy, jest to uprawnienie 
producenta. 
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W związku z tym prosimy modyfikację zapisów na § 3 ust. 6 w następujący sposób: „Maksymalny 
okres gwarancji jest określony w dokumentach gwarancyjnych wystawionych przez producenta, 
dostarczonych wraz ze sprzętem przez Wykonawcę”? 
  
Odpowiedź na pytanie 7 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 3 ust. 6. 
 
Pytanie 8 
§ 6 ust. 2 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie cen netto abonamentu. 
Cena netto jest ceną „pewną”, niezmienną, bo niezależną od stawki podatku VAT, która może zostać 
ustawowo zmieniona. 
 
Odpowiedź na pytanie 8 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Przypadek zmiany ustawowej stawki podatku VAT 
od towaru i usług zgodnie ze zmienionym § 6 ust. 13. 
Zamawiający zmienił zapis w Zał. nr 5 do SIWZ  § 6 ust. 13 (wzór umowy) 
Było: 
„13. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług Wykonawca 
doliczy do wynagrodzenia netto aktualna stawkę tego podatku, po podpisaniu aneksu do niniejszej 
umowy.” 
Poprawiono na: 
„13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego. Zmiana umowy jest możliwa w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które 
dotyczą świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy, w szczególności 
zmian w zakresie ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów 
wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. 
Warunkiem zmiany umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w 
przepisach prawa podatkowego, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron 
umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych. 
Zmiana umowy jest dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa podatkowego.” 
 
Pytanie 9 
§ 6 ust. 5 – prosimy o uzupełnienie niniejszego zapisu o: „(…), z wyłączeniem ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT, polegającej na jej podwyższeniu”; lub dodanie: „(…) z wyłączeniem § 6 ust. 13 
Umowy”. 
 
Odpowiedź na pytanie 9 
Zamawiający zmienił zapis w § 6 ust. 5. 
Było:  
„5. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 ustalone są na okres obowiązywania niniejszej umowy 
i nie mogą ulec zwiększeniu.” 
Poprawiono na: 
„5. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 ustalone są na okres obowiązywania niniejszej umowy 
i nie mogą ulec zwiększeniu z  wyłączeniem  § 6 ust. 13 Umowy” 
 
Pytanie 10 
§ 6 ust. 6 – w związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego możliwości udzielenia zamówień 
dodatkowych, prosimy o doprecyzowanie poprzez wskazanie ilości przewidywanych zamówień 
uzupełniających oraz potwierdzenie, że nowe numery abonenckie aktywowane będą na ten sam okres 
co numery aktywowane na podstawie Umowy? 
 
Odpowiedź na pytanie 10 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w SIWZ - Rozdział XV. Opis przedmiotu zamówienia 
(pkt I. Dane ogólne, podpunkt 7 i 8), przewiduje w ramach zamówienia uzupełniającego maksymalnie 
do 55 szt. nowych aktywacji numerów abonamentowych (w ramach usług głosowych do 30 nowych 
numerów, transmisji danych – technologie GPRS, SMS do 15 nowych numerów i bezprzewodowego 
Internetu do 10 nowych numerów). 
Przewidziane aktywacje nowych numerów w ramach zamówienia uzupełniającego będą zawierane na 
czas określony: od momentu zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (na każdy 
aktywowany nowy numer) do 01 stycznia 2014. 
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Pytanie 11 
§ 6 ust. 10 – Zamawiający wymaga, aby płatność za aparaty telefoniczne została uregulowana wraz z 
pierwszą fakturą wystawioną za świadczone usługi. 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wystawienie odrębnej faktury za 
sprzęt? 
Wykonawca zwraca uwagę, że względu na właściwości systemu rozliczeniowego Wykonawcy, nie 
można wystawić łącznej faktury za sprzęt i usługi. 
 
Odpowiedź na pytanie 11 
Zamawiający informuje, że dopuszcza wystawienie odrębnej faktury za sprzęt. 
Zamawiający zmienił zapis § 6 ust. 10. 
Było:  
„10. Płatność za aparaty telefoniczne zostanie uregulowana wraz z pierwszą fakturą wystawioną za 
świadczone usługi.” 
Poprawiono na: 
„10. Płatność za aparaty telefoniczne zostanie uregulowana na podstawie faktury VAT za dostarczony 
sprzęt”. 
 
Pytanie 12 
§ 6 ust. 12 – zgodnie z zapisem, za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
Podkreślić należy, że postanowienie powyższe w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną 
zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego. W świetle Uchwały SN z dnia 4 stycznia 1995 r. 
(III CZP 164/94) za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się 
dzień uznania rachunku bankowego dłużnika (tu: Wykonawcy). 
W celu równomiernego rozłożenia 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, Wykonawca 
zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia § 6 ust. 12 
Umowy w ten sposób, by za datę płatności uznać dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy? 
 
 
Odpowiedź na pytanie 12 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 6 ust. 12. 
 
Pytanie 13 
§ 6 ust. 12 – niezależnie od powyższego pytania, prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod 
pojęciem „prawidłowo” wystawiona faktura VAT? Czy chodzi o dane teleadresowe? 
Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, to sugeruję modyfikację na „prawidłowo zaadresowana”. 
Natomiast prawidłowość lub nieprawidłowość naliczania opłat nie może decydować o tym, czy 
Abonent zapłaci w terminie fakturę VAT. Kwestie nieprawidłowego naliczenia wartości kwoty 
zobowiązania, należy wyjaśniać w drodze reklamacji usługi telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia, które kreuje szerokie uprawnienia dla Abonentów w tym zakresie, co jednak nie 
powoduje, że nie ma obowiązku zapłaty w terminie. 
 
Odpowiedź na pytanie 13 

Zamawiający, informuje że faktura VAT powinna zostać wystawiona zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dn.28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania 
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 68 poz.360). 
 
Pytanie 14 
§ 7 ust. 1 - w celu doprecyzowania niniejszych zapisów, prosimy o wskazanie przyczyn po 
wystąpieniu, których Zamawiający może odstąpić od Umowy, na warunkach opisanych w § 7 ust. 1 
Umowy. 
Ponadto, czy Zamawiający przed odstąpieniem od Umowy, wyrazi zgodę na wezwanie Wykonawcy 
do świadczenia zgodnie z przedmiotem Umowy, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin, a po 
bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od Umowy? 
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Odpowiedź na pytanie 14 
Zamawiający informuje, że przedmiotową przyczyną leżącą po stronie Wykonawcy, może być brak 
zasięgu pokrycia swoją siecią w obszarze działania UMS opisanym w Rozdziale XIV pkt VI 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 Mrzeżyno (ul. Marynarska 1, 72-330 Mrzeżyno). 
- 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 Trzebież (ul. Portowa 23, 72-020 Trzebież), 
- Obwód Ochrony Wybrzeża Kanał Piastowski (ul. Kanałowa 14, 72-600 Świnoujście) 
- Obchód Ochrony Wybrzeża Karsibór (ul. Kanałowa 2, 72-600 Świnoujście), 
- wyspa Chełminek (północna część wyspy), 
- I Brama Torowa Wschodnia, 
- II Brama Torowa Wschodnia i Zachodnia, 
- nabieżnik 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 pobliżu GPK Świnoujście). 
 
Zamawiający stoi na stanowisku, że ewentualne rozwiązanie Umowy będzie skutkowało 
jednoczesnym rozwiązaniem wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 
 
Pytanie 15 
§ 7 ust. 2 – prosimy o potwierdzenie, że słuszne jest domniemanie Wykonawcy, iż Zamawiający 
zapłaci karę umowną na rzecz Wykonawcy? 
 
Odpowiedź na pytanie 15 
Zamawiający potwierdza, że zapłaci karę umowną na rzecz Wykonawcy w przypadku odstąpienia 
przez Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po jego stronie.   
 
Pytanie 16 
§ 7 ust. 3 – czy Zamawiający dopuszcza następujące doprecyzowanie zapisu: „(…) dla każdego 
numeru, którego przerwa dotyczyła”? 
 
Odpowiedź na pytanie 16 
Zamawiający zmienił zapis w § 7 ust. 3. 
Było:  
„3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w 
świadczeniu usług objętych niniejsza umową w wysokości 10,00 zł brutto dla każdego numeru (…)” 
Poprawiono na: 
„3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w 
świadczeniu usług objętych niniejsza umową w wysokości 10,00 zł brutto dla każdego numeru, 
którego przerwa dotyczyła (…)” 
 
 
Pytanie 17 
§ 7 ust. 5 – należy podkreślić, iż Wykonawca nie ma wpływu na termin naprawy: jest to uprawnienie 
producenta sprzętu. 
W związku powyższym, zwracamy się o wykreślenie niniejszego zapisu. 
 
Odpowiedź na pytanie 17 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. 
 
Pytanie 18 
§ 7 ust. 6 – Zamawiający przewidział dla siebie prawo potrącenia kar umownych z faktury VAT. 
Zauważyć należy, iż działanie Zamawiającego oparte na ww. prawie doprowadzić może nie tylko do 
poważnych nieporozumień pomiędzy stronami umowy, ale także może wywrzeć negatywny skutek na 
przebieg realizacji zmówienia. Niejednokrotnie bowiem zarówno sam fakt wystąpienia zdarzenia 
skutkującego powstaniem roszczenia o naliczanie kar umownych, jak i ustalenie wysokości tych kar 
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może być sporne. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie przez strony umowy działań 
zmierzających nie tylko, do ustalenia przesłanek skutkujących naliczaniem kar umownych, ale także 
czynników wpływających na ich wysokość. Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczania kar 
umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego wykonawcy wynagrodzenia godzi nie 
tylko w interes wykonawcy ale także uniemozliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara 
umowna potrącona została naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości.  
W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o 
wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów wzoru umowy poprzez 
dodanie w jej treści zapisu o konieczności uzgodnienia między stronami umowy potrącenia kar 
umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (faktury)? 
 
Odpowiedź na pytanie 18 
Zamawiający zmienił zapis w § 7 ust. 6 
Było:  
„6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. Kary umowne będą płacone na podstawie wystawionej 
przez Zamawiającego noty obciążeniowej.” 
Poprawiono na: 
„6. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych płatnych w ciągu 7 dni od dnia 
dostarczenia Wykonawcy noty obciążeniowej. ” 
 
Pytanie 19 
§ 7 ust. 7 – czy Zamawiający dopuszcza dodanie następującego zapisu: „Strony zgodnie 
postanawiają, że odszkodowanie przewidziane w § 7 ust. 7 obejmuje tylko straty, które strona 
poszkodowana poniosła, a wyłączone są korzyści, które mogłaby osiągnąć, gdyby szkody nie 
wyrządzono”? 
 
Odpowiedź na pytanie 19 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. 
 
Pytanie 20 
§ 10 ust. 2 – Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie poprzez dodanie zapisu, że zmiana 
terminu, nie będzie powodowała naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu nie wywiązania się z 
terminów przewidzianych w Umowie. 
 
Odpowiedź na pytanie 20 
Zamawiający zmodyfikował zapis w § 10 ust. 2. 
Było:  
„2. Strony dopuszczają zmianę terminu spełnienia świadczenia, o którym mowa w § 3 
ust. 1 jak również zmianę terminu początkowego świadczenia usług, o którym mowa w § 4 w 
przypadku wystąpienia obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy okoliczności uniemożliwiających 
mu terminowe wykonanie umowy w tym zakresie a w szczególności w przypadku niemożności 
ukończenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego przed upływem w/w 
terminów. Nowe terminy zostaną ustalone z uwzględnieniem czasu trwania okoliczności, które 
stanowiły przeszkodę w dotrzymaniu terminów, o których mowa powyżej.” 
Poprawiono na: 
„2. Strony dopuszczają zmianę terminu spełnienia świadczenia, o którym mowa w § 3 
ust. 1 jak również zmianę terminu początkowego świadczenia usług, o którym mowa w § 4 w 
przypadku wystąpienia obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy okoliczności uniemożliwiających 
mu terminowe wykonanie umowy w tym zakresie, a w szczególności w przypadku niemożności 
ukończenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego przed upływem w/w 
terminów. Nowe terminy zostaną ustalone z uwzględnieniem czasu trwania okoliczności, które 
stanowiły przeszkodę w dotrzymaniu terminów, o których mowa powyżej. 
Powyższa zmiana terminu nie będzie powodowała naliczania Wykonawcy kar umownych.” 
 
Pytanie 21 
Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie odrębnej umowy na świadczenie usługi APN – zgodnie ze 
standardami przyjętymi u danego Wykonawcy – jest to odrębna usługa, wymagająca doprecyzowania 
w zakresie aspektów technicznych działania powyższej usługi? 
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Odpowiedź na pytanie 21 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zawarcie odrębnej umowy na świadczenie usługi APN z 
Wykonawcą. 
 
Pytanie 22 
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia – Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu przez 
Wykonawcę najpóźniej do 15.12.2011 r. 
Należy zwrócić uwagę, że ze względu na termin składania ofert oraz zakres zamówienia, termin ten 
jest drastycznie krotki. 
W związku z powyższym, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy 
sprzętu na 28.01.2012 r. 
 
Odpowiedź na pytanie 22 
Zamawiający zmienił zapisy w Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia. 
Było (II. USŁUGI W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ): 
„3. Wykonawca zobowiąże się dostarczyć 138 sztuk fabrycznie nowych aparatów 
telefonicznych wraz z kartami SIM, najpóźniej do dnia 15.12. 2011 r.” 
Poprawiono na: 
„3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 138 sztuk fabrycznie nowych aparatów 
telefonicznych wraz z kartami SIM najpóźniej do 7 dni od daty podpisania umowy” 
 
Było (III. USŁUGI W ZAKRSIE PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH – bezprzewodowy 
INTERNET): 
„5. Wykonawca zobowiąże się dostarczyć 10 sztuk fabrycznie nowych modemów do 
bezprzewodowego Internetu najpóźniej do dnia 15.12.2011 r.” 
Poprawiono na: 
„5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 10 sztuk fabrycznie nowych modemów do 
bezprzewodowego Internetu wraz z kartami SIM najpóźniej do 7 dni od daty podpisania umowy” 
 
Zamawiający zmienił zapis we wzorze umowy w §3 pkt 1. 
Było: 
„1. Dostawa aparatów telefonicznych oraz modemów do pakietowej transmisji danych o których mowa 
w § 1 ust. 1 umowy wraz z akcesoriami, kartami gwarancyjnymi i kartami SIM zostanie zrealizowana w 
terminie do 15.12.2011 r. przez dostarczenie ich przez Wykonawcę do Urzędu Morskiego w 
Szczecinie(…)” 
Poprawiono na: 
„1. Dostawa aparatów telefonicznych oraz modemów do pakietowej transmisji danych o których mowa 
w § 1 ust. 1 umowy wraz z akcesoriami, kartami gwarancyjnymi i kartami SIM zostanie zrealizowana w 
terminie najpóźniej do 7 dni od daty podpisania umowy. przez dostarczenie ich przez Wykonawcę do 
Urzędu Morskiego w Szczecinie(…)” 
 
Pytanie 23 
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział I V. Usługi w zakresie pakietowej transmisji 
danych (technologia GPRS i SMS) – taryfy telemetryc zne, pkt 2 lit.a)-c)  – czy Zamawiający zgodzi 
się na zaproponowanie takiego pakietu kwotowego, który będzie obejmować możliwość transmisji 
danych (pakietowej i CSD) oraz wysyłki SMS bez wskazywania konkretnego podziału na transmisję 
danych oraz CSD? 
 
Odpowiedź na pytanie 23 
Tak. Zamawiający wyraża zgodę na pakiet kwotowy, który będzie obejmować możliwość transmisji 
danych (pakietowej i CSD) oraz wysyłki SMS bez wskazywania konkretnego podziału na transmisję 
danych oraz CSD. 
 
Pytanie 24 
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział I V. Usługi w zakresie pakietowej transmisji 
danych (technologia GPRS i SMS) – taryfy telemetryc zne, pkt 3 – prosimy o wyjaśnienie, co 
należy rozumieć przez „APN ze statycznym IP”? Czy mowa jest o usłudze MSB po Spiec czy też o 
usłudze WSL? 
 
Odpowiedź na pytanie 24 
Zamawiający pod pojęciem  „APN ze statycznym IP” rozumie dostarczenie usługi  w  zakresie 
pakietowej  transmisji danych GPRS i ruchu SMS-ów (taryfa telemetryczna) w komunikacji M2M 
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(Machine to Machine lub Machine to Server) z  APN z publicznym, statycznym adresem IP. Nie ma 
mowy o  usłudze MSB (Mobilna Sieć Biurowa)  czy WSL (wirtualna sieć lokalna). 
 
Pytanie 25 
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział V I. Wymagania stawiane Wykonawcy pkt 6 
– zgodnie z zapisem, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia możliwości nagrywania i 
archiwizacji komunikacji prowadzonej przez Zamawiającego. 
Należy zwrócić uwagę, że usługa taka nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 
Ponadto, wymóg taki może zostać uznany za przejaw nierównego traktowania wykonawców, 
ponieważ nie wszyscy operatorzy świadczą przedmiotową usługę. 
Ze względu na powyższe, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od tego 
wymogu? 
  
Odpowiedź na pytanie 25 
Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zapewnienia możliwości nagrywania i archiwizacji 
komunikacji prowadzonej przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 26 
Rozdział XIV SIWZ, pkt II pkt 1. Czy Zamawiający w ramach jednego rodzaju abonamentu za kartę 
SIM przewiduje abonamenty zawierające pakiety kwotowe lub pakiety zawierające określoną ilość 
minut? 
 
Odpowiedź na pytanie 26. 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje abonamentów zawierających pakietów kwotowych lub 
pakietów zawierających określoną ilość minut. 
 
Pytanie 27 
Rozdział XIV SIWZ, pkt IV pt. a) i b). Czy Zamawiający dopuszcza w ramach opłaty abonamentowej 
5000 KB lub 100 SMS, czy w opłacie abonamentowej Wykonawca ma zapewnić 5000 KB i 100 SMS? 
 
Odpowiedź na pytanie 27. 
Zamawiający dopuszcza w ramach opłaty abonamentowej 5000 KB lub 100 SMS. 
 
Pytanie 28 
Rozdział XIV SIWZ. Czy Zamawiający może potwierdzić, że ceny za usługi określone w tabelkach 
dotyczą usług realizowanych w kraju (RP)? 
 
Odpowiedź na pytanie 28. 
Zamawiający potwierdza, że ceny za usługi określone w tabelkach dotyczą usług realizowanych w 
kraju. 
 
Pytanie 29 
Rozdział XIV SIWZ, pkt I pkt 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie, że poza ustawą Prawo 
Telekomunikacyjne przeniesienie numerów nastąpi zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień 
publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z dn. 28 grudnia 2010r.)? 
 
Odpowiedź na pytanie 29. 
Tak. Zamawiający wyraża zgodę, na dodanie, że poza ustawą Prawo Telekomunikacyjne 
przeniesienie numerów nastąpi zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z 
dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień publicznych sieciach 
telefonicznych (Dz. U. z dn. 28 grudnia 2010r.). 
Zamawiający zmienił zapis § 2 ust. 3 we wzorze umowy. 
Było: 
„3. Zamawiający zachowuje dotychczas używane numery telefonów, a Wykonawca zapewnia 
zachowanie ciągłości świadczenia usług telefonii komórkowej bez przerwy na przełączenie numerów 
telefonicznych do nowego operatora.” 
Poprawiono na: 
„3. Zamawiający zachowuje dotychczas używane numery telefonów, a Wykonawca zapewnia 
zachowanie ciągłości świadczenia usług telefonii komórkowej bez przerwy na przełączenie numerów 
telefonicznych do nowego operatora. Przeniesienie na nowe karty SIM dotychczasowych 193 sztuk 
numerów telefonicznych nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz 
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ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków 
korzystania z uprawnień publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249 poz.1670)”. 
  
Pytanie 30 
Rozdział XIV SIWZ pkt II pkt 2. Czy Zamawiający może potwierdzić, że minuty wliczone w abonament 
w ramach sieci firmowej dotyczą połączeń krajowych? 
 
Odpowiedź na pytanie 30. 
Zamawiający potwierdza, że minuty wliczone w abonament w ramach sieci firmowej dotyczą połączeń 
krajowych. 
 
Pytanie 31 
Rozdział XIV SIWZ pkt II pkt 3 i pkt III pkt 5 oraz załącznik nr 1 pkt 5 oraz załącznik nr 5 par. 3 ust. 1. 
Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wraz z kartami SIM do dnia 15.12.2011 r., pomimo że 
rozpoczęcie świadczenia usług ma nastąpić 02.01.2012 r. 
Wykonawca prosi o dodanie zastrzeżenia, „że dostarczenie sprzętu wraz z nieaktywnymi kartami SIM 
nastąpi do dnia 15 grudnia 2011 r. pod warunkiem, że umowa w sprawie zamówienia publicznego 
zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym co najmniej na 7 dni przed dniem 7 grudnia 
2011 r., w przeciwnym wypadku termin dostarczenia sprzętu wraz z kartami SIM ulega odpowiednio 
wydłużenia, z zastrzeżeniem, że nie później niż do 02.01.2011 r. 
Uzasadnione jest to tym, iż Wykonawca nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia, nawet gdy 
jego oferta zostanie wybrana dopóki nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, 
czyli dopóki stosunek prawny pomiędzy stronami nie zostanie zawiązany. Ponadto kart SIM muszą 
być nieaktywne do momentu daty rozpoczęcia świadczenia usług. 
 
Odpowiedź na pytanie 31. 
 
Zamawiający zmienił zapisy w Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Było (II. USŁUGI W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ): 
„3. Wykonawca zobowiąże się dostarczyć 138 sztuk fabrycznie nowych aparatów 
telefonicznych wraz z kartami SIM, najpóźniej do dnia 15.12. 2011 r.” 
Poprawiono na: 
„3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 138 sztuk fabrycznie nowych aparatów 
telefonicznych wraz z kartami SIM najpóźniej do 7 dni od daty podpisania umowy” 
 
Było (III. USŁUGI W ZAKRSIE PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH – bezprzewodowy 
INTERNET): 
„5. Wykonawca zobowiąże się dostarczyć 10 sztuk fabrycznie nowych modemów do 
bezprzewodowego Internetu najpóźniej do dnia 15.12.2011 r.” 
Poprawiono na: 
„5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 10 sztuk fabrycznie nowych modemów do 
bezprzewodowego Internetu wraz z kartami SIM najpóźniej do 7 dni od daty podpisania 
umowy” 
 
Zamawiający zmienił zapis we wzorze umowy w §3 pkt 1. 
Było: 
„1. Dostawa aparatów telefonicznych oraz modemów do pakietowej transmisji danych o 
których mowa w § 1 ust. 1 umowy wraz z akcesoriami, kartami gwarancyjnymi i kartami 
SIM zostanie zrealizowana w terminie do 15.12.2011 r. przez dostarczenie ich przez 
Wykonawcę do Urzędu Morskiego w Szczecinie(…)” 
Poprawiono na: 
„1. Dostawa aparatów telefonicznych oraz modemów do pakietowej transmisji danych o 
których mowa w § 1 ust. 1 umowy wraz z akcesoriami, kartami gwarancyjnymi i kartami 
SIM zostanie zrealizowana w terminie najpóźniej do 7 dni od daty podpisania umowy. 
przez dostarczenie ich przez Wykonawcę do Urzędu Morskiego w Szczecinie(…)” 
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Pytanie 32 
Rozdział XIV SIWZ pkt II pkt 6 pkt III pkt 2 i 3 i pkt IV pkt 1 oraz Załącznik nr 1 do SIWZ. Czy 
Zamawiający może potwierdzić, że chodzi o usługi krajowe? 
 
Odpowiedź na pytanie 32. 
Zamawiający potwierdza, że chodzi o usługi krajowe. 
 
Pytanie 33 
Rozdział XIV SIWZ pkt VI pkt 3.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby identyfikacja numeru 
dzwoniącego dotyczyła tylko tych numerów, które nie są zastrzeżone zgodnie z art. 171 ustawy prawo 
telekomunikacyjne? 
 
Odpowiedź na pytanie 33. 
Zamawiający wyraża zgodę, aby identyfikacja numeru dzwoniącego dotyczyła tylko numerów, które 
nie są zastrzeżone. 
 
Pytanie 34 
Zał. nr 5 do SIWZ par 6 ust 10. Płatność za aparaty telefoniczne ma zostać uregulowana wraz z 
pierwszą fakturą za świadczone usługi. W związku z faktem wystawiania faktury VAT osobno za 
usługi i osobno za aparaty telefoniczne, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę tego zapisu, z 
uwzględnieniem uwag zgłoszonych w pytaniu 6. 
 
Odpowiedź na pytanie 34. 
Zamawiający informuje, że dopuszcza wystawienie odrębnej faktury za sprzęt. 
Zamawiający zmienił zapis § 6 ust. 10 
Było:  
„10. Płatność za aparaty telefoniczne zostanie uregulowana wraz z pierwszą fakturą wystawioną za 
świadczone usługi.” 
Zmieniono na: 
„10. Płatność za aparaty telefoniczne zostanie uregulowana na podstawie faktury VAT za dostarczony 
sprzęt”. 
 
Pytanie 35 
Zał. nr 5 do SIWZ komparycja – czy Zamawiający wyraża zgodę, aby na etapie zawierania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego uzupełnić wszystkie niezbędne informacje/dane dotyczące 
Wykonawcy zgodnie z kodeksem spółek handlowych? 
 
 
Odpowiedź na pytanie 35. 
Zamawiający wyraża zgodę, aby w momencie zawierania umowy uzupełnić wszystkie niezbędne 
informacje/dane dotyczące Wykonawcy zgodnie z kodeksem spółek handlowych. 
 
Pytanie 36 
Zał. nr 5 do SIWZ par. 2 ust. 5 – Wykonawca wskazuje, że postanowienia dotyczące cennika 
świadczenia usług telekomunikacyjnych określone zostały w art. 61 ustawy prawo telekomunikacyjne. 
 
Odpowiedź na pytanie 36. 
Zamawiający zmienił zapis w Zał. nr 5 do SIWZ par. 2 ust. 5. 
Było: 
„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 wiążą strony jedynie w takim 
zakresie jaki nie został uregulowany w samej umowie i nie jest z nią sprzeczny.” 
Poprawiono na: 
„5. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych i cennik usług 
telekomunikacyjnych wydane przez Wykonawcę zgodnie z art. 59 - 61 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne, stanowią załącznik nr 3 do umowy i wiążą strony jedynie w takim 
zakresie jaki nie został uregulowany w samej umowie i nie jest z nią sprzeczny.” 
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Pytanie 37 
 
Zał. nr 5 do SIWZ par. 6 ust. 1 – Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie postanowienia „oraz na 
podstawie cenników świadczenia usług wykonawcy stanowiących załącznik nr 3 do Umowy”. 
Wykonawca zwraca uwagę, że usługi nie wymienione w SIWZ i dla których nie została określona cena 
w ofercie będą ratyfikowane zgodnie z załączonym cennikiem Wykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie 37. 
Zamawiający zmienił zapis w Zał. nr 5 do SIWZ par. 6 ust. 1 . 
Było: 
„1. Strony ustalają, że za realizację usług objętych umową Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie, ustalone na podstawie cen jednostkowych 
wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy.” 
Poprawiono na: 
„1. Strony ustalają, że za realizację usług objętych umową Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie, ustalone na podstawie cen jednostkowych 
wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy oraz na podstawie cenników świadczenia usług wykonawcy stanowiących załącznik nr 3 do 
Umowy.” 
 
Pytanie 38 
Zał. nr 5 do SIWZ par. 6 ust. 12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za dzień zapłaty został 
uznany dzień wpływu 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 na pytanie 38. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 6 ust. 12. 
 
Pytanie 39 
Zał. nr 5 do SIWZ par. 7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia, że 
uprawnienie, o którym mowa w tym ustępie przysługuje Zamawiającemu po bezskutecznym upływie 
dodatkowo wyznaczonego terminu na usunięcie naruszeń? 
 
Odpowiedź na pytanie 39. 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie przedmiotowego postanowienia. 
 
Pytanie 40 
Zał. nr 5 do SIWZ par. 7 ust. 6 – Czy Zamawiający zgodzi się, aby zapłata kar umownych nastąpiła w 
ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej – potrącenie kar 
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje możliwości weryfikacji zasadności i poprawności 
naliczenia tych kar.  
 
Odpowiedź na pytanie 40 
Zamawiający zmienił zapis w Zał. nr 5 do SIWZ  § 7 ust. 6 
Było:  
„6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. Kary umowne będą płacone na podstawie wystawionej 
przez Zamawiającego noty obciążeniowej.” 
Poprawiono na: 
„6. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych, płatnych w ciągu 7 dni od dnia 
dostarczenia Wykonawcy noty obciążeniowej. ” 
 
 
Pytanie 41 
Zał. nr 5 do SIWZ par. 7 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par 7 ust 7 w taki 
sposób: „Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 
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wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych 
korzyści.”? 
 
Odpowiedź na pytanie 41. 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację par 7 ust 7. 
 
Pytanie 42 
Czy Zamawiający, w związku z treścią art. 144 ust.1 Prawo zamówień publicznych, dopuszcza 
uwzględnienie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość zmiany umowy w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą 
świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy? Możliwość taka wydaje 
się działać na korzyść obu stron – w razie np. obniżenia stawek podatku VAT (lub nawet zwolnienia 
usług lub dostaw stanowiących przedmiot umowy z opodatkowania podatkiem VAT) w razie braku 
stosownych postanowień w SIWZ, strony – przyczyn natury formalnej – nie będą miały możliwości 
zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Formalna możliwość zmiany, nie 
oznaczająca oczywiście automatyzmu czy konieczności anektowania umowy, wydaje się zatem 
bezpieczna i korzystna dla Zamawiającego – przede wszystkim uwzględnia zasadę celowego i 
gospodarnego wydatkowania środków publicznych. Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość 
uwzględnienia powyższych kwestii, prosimy o zamieszczenie w SIWZ następującego postanowienia: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 
Zmiana umowy jest możliwa w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą 
świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy, w szczególności zmian 
w zakresie ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do 
niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany 
umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach prawa 
podatkowego, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy powodując 
zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych. Zmiana umowy jest 
dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa podatkowego.” 
 
Odpowiedź na pytanie 42 
Zamawiający zmienił zapis w Zał. nr 5 do SIWZ  § 6 ust. 13 
Było: 
„13. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług Wykonawca 
doliczy do wynagrodzenia netto aktualna stawkę tego podatku, po podpisaniu aneksu do niniejszej 
umowy.” 
Poprawiono na: 
„13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego. Zmiana umowy jest możliwa w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które 
dotyczą świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy, w szczególności 
zmian w zakresie ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów 
wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. 
Warunkiem zmiany umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w 
przepisach prawa podatkowego, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron 
umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych. 
Zmiana umowy jest dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa podatkowego.” 
 
 
 

                                                                  Podpisał 
                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej  
                                                             Zenon Kozłowski 
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