ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr. RZP.271.16.2017 którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług telefonii komórkowej
dla Miasta Słupska oraz jego niektórych jednostek organizacyjnych”. Zamawiający:Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
tel.: 59 84 88 223, w dniu: 13/10/2017 otrzymał zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień:
L.p.
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Treść zapytań
Zgodnie z § 4 ust. 6 Umowy zapłata będzie
dokonywana przez Zamawiającego na podstawie
faktur VAT – wystawionych z osobna dla każdej
jednostki, przelewem na wskazany na fakturze
rachunek bankowy Wykonawcy,
w terminie ………... dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury przez
Zamawiającego.
Termin zapłaty należności liczony jest od daty
wystawienia faktury VAT, a nie od terminu jej
dostarczenia do Usługobiorcy ze względu na brak
możliwości określenia terminu dostarczenia faktury
przez Usługodawcę. W związku z powyższym
zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zgadza się
na zmianę ww. zapisu?
SOPZ pkt 1.1.j oraz SOPZ pkt 1.2.e
Ponieważ na etapie składania ofert żaden Wykonawca
nie może przewidzieć daty aktywacji dodatkowej
karty, a zatem nie może określić okresu trwania
umowy dla tych kart - czyli poprawnie skalkulować
oferty nie narażając się na straty finansowe. Wnosimy

Wyjaśnienia Zamawiającego
Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy § 4 ust 6.
„Zapłata będzie dokonywana przez Zamawiającego na
podstawie faktur VAT – wystawionych z osobna dla każdej
jednostki, przelewem na wskazany na fakturze rachunek
bankowy Wykonawcy, w terminie ………... dni od daty
wystawienia prawidłowo faktury VAT, przy czym
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury do
Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia.

Dodatkowe kary SIM Wykonawca będzie dostarczał na
warunkach, zgodnie z zaproponowanymi stawkami w arkuszu
wyceny dla danej grupy abonamentowej z wyłączeniem ceny
terminala, którego cena będzie ustalana w momencie realizacji
takiego zamówienia w oparciu o czas pozostały do
zakończenia umowy proporcjonalnie do ilości miesięcy
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o określenie, iż dodatkowe karty sim Wykonawca
będzie dostarczał na warunkach zgodnie z
zaproponowanymi stawkami w formularzu ofertowym
z wyłączeniem ceny terminala, którego cena będzie
ustalana w momencie realizacji takiego zamówienia w
oparciu o czas pozostały do zakończenia umowy
głównej
SOPZ pkt 3.1, 3.2 oraz 3.3
Wnosimy o doprecyzowanie:
Połączenia po wykorzystaniu pakietu transmisji
danych, połączenia międzynarodowe,
roamingowe, SMS i MMS typu Premium, połączenia z
infoliniami, biurami numerów, SMS na numery
stacjonarne itp. inne usługi niestandardowe będą
naliczane zgodnie z cennikiem świadczenia usług
telekomunikacyjnych dołączonym do umowy i nie
będą uwzględnione w opłacie abonamentowej
obejmującej nielimitowane połączenia głosowe, SMS
i MMS krajowe.
SOPZ pkt 3.1, 3.2 oraz 3.3
Zwracamy uwagę na fakt, iż dyrektywa Unii
Europejskiej - Roam Like At Home (Dzwoń jak w
domu) – dotyczy planów taryfowych standardowych,
tzw. oferty komercyjnej. W przypadku niniejszego
postępowania i nałożonych wymogów na operatorów
przez Zamawiającego, będziemy mieli do czynienia z
taryfami niestandardowymi – dopasowanymi do
zapisów SIWZ. Nie można zatem zastosować
bezpośrednio dyrektywy unijnej, aby wszelkie
bezpłatne usługi oferowane na terenie kraju dotyczyły
jednocześnie połączeń realizowanych w roamingu w
krajach Unii Europejskiej. Wnosimy o
doprecyzowanie zapisów, iż wszelkie połączenia
zawarte w opłacie abonamentowej (głosowe, sms,
mms czy też pakiety transmisji danych) dotyczą
zdarzeń realizowanych na terenie Polski, z

pozostałych do końca umowy ( w zaokrągleniu do 1 miesiąca).

Zgodnie z SOPZ pkt 1.1.f , pkt.3.1 ppkt.2 w tabeli, pkt 3.2
ppkt. 2 w tabeli oraz pkt 3.3 ppkt.2 w tabeli po przekroczeniu
pakietu transmisji danych nastąpi spowolnienie transmisji bez
dodatkowych opłat. Natomiast połączenia głosowe, sms
krajowy mają być nielimitowane, a pozostałe usługi zgodnie z
cennikiem operatora dla usług biznesowych.

Zamawiający potwierdza, że wszelkie połączenia zawarte w
opłacie abonamentowej (głosowe, sms, mms czy też pakiety
transmisji danych) dotyczą zdarzeń realizowanych na terenie
Polski, z wyłączeniem połączeń specjalnych oraz połączeń
realizowanych w roamingu, które będą taryfikowane wg
cennika połączeń dla klientów biznesowych, właściwego dla
zaoferowanej taryfy.
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wyłączeniem połączeń specjalnych oraz połączeń
realizowanych w roamingu, które będą taryfikowane
wg cennika połączeń dla klientów biznesowych,
właściwego dla zaoferowanej taryfy.
Jednocześnie przypominamy, iż regulacja UE dotyczy
wyłącznie połączeń realizowanych w roamingu (poza
granicami kraju), a nie dotyczy połączeń
międzynarodowych (z Polski za granicę), które
operator będzie świadczył zgodnie z cennikiem usług
dla klientów biznesowych.
SOPZ pkt 5.5
Czy podana w tabeli ilość telefonów w poszczególnych
grupach i kart sim – jest maksymalną, jaką
Zamawiający zakupi w trakcie trwania umowy?

Wykonawca prosi o wyjaśnienie wątpliwości
dotyczących warunków świadczenia usług transmisji
danych i potwierdzenie, że paczki danych wskazane w
§ 2 ust. 5 i 6 projektu umowy są przeznaczone
wyłącznie do transferu danych na terenie Polski.
Ponadto wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy po
wykorzystaniu przypisanej do danego numeru paczki
danych prędkość transferu dokonywanego bez użycia
technologii LTE może ulec obniżeniu do prędkości 32
KB/s?
Wykonawca wnosi aby regulowanie należności
następowało na konto bankowe Wykonawcy w
terminie liczonym od daty wystawienia przez
Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni
od daty jej wystawienia? Zauważyć należy, iż z punktu
widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych
określenie terminu płatności na 30 dni od daty wpływu

Zamawiający dokonuje zmiany w tabeli 5.5. SOPZ w nazwie:
„Maksymalna liczba przewidywana do końca umowy” na
nazwę „ Liczba przewidywana do końca umowy”.
Zamawiający w ogłoszeniu w pkt II.7 przewiduje udzielenie
zamówień , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
na zasadach, warunkach i po cenach określonych w umowie.
Planowana wielkość tych zamówień szacowana jest na ok.
10% wartości całkowitej zamówienia
Zamawiający potwierdza, że paczki danych wskazane w § 2
ust. 5 i 6 projektu umowy są przeznaczone wyłącznie do
transferu danych na terenie Polski.
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie do prędkości 32
KB/s bez użycia technologii LTE.

Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy § 4 ust 6.
„Zapłata będzie dokonywana przez Zamawiającego na
podstawie faktur VAT – wystawionych z osobna dla każdej
jednostki, przelewem na wskazany na fakturze rachunek
bankowy Wykonawcy, w terminie ………... dni od daty
wystawienia prawidłowo faktury VAT, przy czym
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury do
Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia.
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faktury do siedziby Zamawiającego nie pozwala
ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku
podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę
na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego
odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego
od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia
05.04.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr
54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16
ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654
z późn. zm.)). Wykonawca wskazuje ponadto, że
Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą
zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn.
zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej
ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego
o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres,
w którym przypada okres płatności lub w miesiącu
następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż
takie ukształtowanie warunków umowy naraża
Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego
określenia powyższych terminów, co w konsekwencji
doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia
kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż
jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być
wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty
wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia
Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że kary umowne
przewidziane w § 6 projektu umowy przysługują
wyłącznie na wypadek „zwłoki” wykonawcy.
Wykonawca wskazuje, że uzależnienie możliwości
obciążania Wykonawcy karami umownymi od
wystąpienia opóźnienia będzie powodowało, że będzie
on nimi obciążany nawet wówczas gdy nie
dochowanie danego terminu nastąpiło z przyczyn od

Zamawiający uważa, że Wykonawca powinien dołożyć
wszelkich starań, aby jego zobowiązania były realizowane w
terminie. W przypadku gdy Wykonawca poinformuje
Zamawiającego drogą mailową o niedotrzymaniu danych
terminów wynikających z okoliczności niezawinionych przez
Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł w uzasadnionych
przypadkach odstąpić od kar umownych.

niego niezależnych i niezawinionych.
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Stosownie do treści art. 59 ust. 1 oraz 60a ustawy z
dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
dostawca publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych zobowiązany jest doręczyć
Abonentowi regulamin świadczenia usług. W związku
z powyższym Wykonawca wnosi o wprowadzenie do
projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego
regulacji stanowiącej, iż regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych Wykonawcy stanowi załącznik
do przedmiotowej umowy, z jednoczesnym
zastrzeżeniem, że będzie miał on zastosowanie
jedynie w zakresie niesprzecznym z umową.
SOPZ pkt 3 – Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że
usługi dotyczące świadczenia usług wymienionych w
tabelach w ppkt 3.1.-3.3. w wierszach 2-4 tabel
dotyczą wyłącznie połączeń wykonywanych na terenie
Polski.
Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie
terminu składania ofert na 23.11.2017 r. pisemnie lub
na dzień 21.11.2017 r. pocztą elektroniczną.

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy w sprawie
zamówienia załącznika w postaci regulaminu świadczeń usług
telekomunikacyjnych wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że usługi dotyczące świadczenia
usług wymienionych w tabelach w ppkt 3.1.-3.3. w wierszach
2-4 tabel dotyczą wyłącznie połączeń wykonywanych na
terenie Polski.
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu ze
względu na krótki okres pozostały do rozpoczęcia realizacji
zamówienia.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Iwona Wójcik
SEKRETARZ MIASTA

