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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

 

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. 

zm.) na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych 

na potrzeby LAWP w Lublinie 
 

 

 

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Pytanie1 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Pkt 1 ppkt 3) – Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisów o informacje, że, połączenia 

międzynarodowe, roamingowe,  SMS i MMS typu Premium, połączenia z płatnymi infoliniami, typu 

Premium,  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. 

Odpowiedź. 
Zamawiający dokonuje zmiany treści Opisu przedmiotu zamówienia i wprowadza odpowiednie 

zmiany w pkt. 1 ppkt3) 

 

 

Pytanie 2 

Pkt 1 ppkt 3) – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby identyfikacja numeru dzwoniącego dotyczyła tylko 

tych numerów, które nie są zastrzeżone zgodnie z art. 171 ustawy prawo telekomunikacyjne? 

Odpowiedź. 
Zamawiający dokonuje zmiany treści Opisu przedmiotu zamówienia i wprowadza odpowiednie 

zmiany w pkt. 1 ppkt3) 

 

 

Pytanie 3 

Pkt 1 ppkt 3) – Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie, że bezpłatne korzystanie z usługi Poczty 

Głosowej w ramach opłaty abonamentowej dotyczy połączeń krajowych. 

Odpowiedź. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Opisu przedmiotu zamówienia i wprowadza odpowiednie 

zmiany w pkt. 1 ppkt3) 
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Pytanie 4 

Załącznik 3 – Wzór umowy, §2 pkt 3  - Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że zgodnie 

z zapisami Ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy 

w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności (a nie 

na zasadach ogólnych – z chwilą realizacji usługi). Stąd też uzależnienie początku biegu terminu 

płatności od nieznanej Wykonawcy daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego znacząco 

utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego (nie jest bowiem możliwe 

oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto poważnie utrudnia prawidłowe wystawienie 

faktury VAT. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się 

na modyfikację i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo podawany był on 

w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na 21 dni od daty prawidłowego 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści 

faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co 

najmniej 7 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, 

termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia ? 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Wzoru umowy 

 

 

Pytanie  5 

§2 pkt 4  - Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje zapisu i określenie iż 

za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania należności na rachunku bankowym Wykonawcy, zgodnie 

z art.454 par 1 Kodeksu Cywilnego uznanie zapłaty należności następuje z chwilą postawienia 

środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela – czyt. Wykonawcy – co w przypadku płatności 

bezgotówkowej oznacza wpłynięcie środków na konto Wykonawcy. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Wzoru umowy 

 

 

Pytanie 6 

§2 pkt 5 -  Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie tego zapisu? W przypadku odpowiedzi 

negatywnej, czy Zamawiający zgadza się na uzupełnienie zapisu postanowieniem: „Powyższy zakaz 

nie obejmuje jednakże wymagalnych wierzytelności pieniężnych, przeterminowanych o nie mniej niż 60 

dni po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do uregulowania zaległych płatności.”? 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Wzoru umowy. 

 

 

Pytanie 7 

§4 pkt 3 - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów i uwzględnienie informacji, że naliczenia kar 

umownych przez Zamawiającego może nastąpić wyłączenie po zakończeniu postępowania 

reklamacyjnego, potwierdzającego winę Wykonawcy, prowadzonego na zasadach i warunkach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie 

reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U.  poz. 284).  Podstawą naliczenia kary umownej 

stanowią dokumenty wystawione przez Zamawiającego, zawierające specyfikację obciążenia wraz ze 

wskazaniem terminu płatności. Brak płatności przez Wykonawcę we wskazanym terminie będzie 

uprawniał Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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Odpowiedź. 
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Wzoru umowy 

 

 

Pytanie 8 

§4 - Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisów o informacje, że kary umowne nie będą naliczane 

w przypadku gdy brak realizacji warunków umowy przez Wykonawcę będzie następstwem siły wyższej 

(np., warunki atmosferyczne, strajki itp.) lub nieupoważnionego działania osób trzecich na które to 

zdarzenia Wykonawca nie ma wpływu.  

Odpowiedź. 
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Wzoru umowy 

 

 

Pytanie 9 

§ 4 ust. 1 kary umowne za zwłokę w dostarczeniu sprzętu, uruchomieniu usługi  Wykonawca akceptuje 

karę umowną za zwłokę w uruchomieniu usługi do wysokości 20% opłaty (brutto)należnej wykonawcy 

za świadczenie danej usługi w okresie 1 roku. Ponadto wykonawca nie akceptuje kar umownych za 

okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Kary umowne naliczane mogą być tylko w 

przypadku naruszenia umowy zawinionego przez wykonawcę. Prosimy o zmianę zapisów umowy 

i  uwzględnienie powyższego 

Odpowiedź. 
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Wzoru umowy 

 

 

Pytanie 10 

§ 4 ust. 2 kara umowna za odstąpienie od umowy. Wykonawca nie akceptuje kar umownych za 

odstąpienie. Prosimy o wykreślenie zapisu. 

Odpowiedź. 
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Wzoru umowy 

 

 

Pytanie 11 

§ 4 ust. 5 umowy. 

Informujemy, że wykonawca  akceptuje prawo do wypowiedzenia umowy przed terminem na jaki 

zastała zawarta, pod warunkiem zwrotu przez Zamawiającego  ulg lub rabatów udzielonych mu przez 

wykonawcę. Prosimy o zmianę zapisów umowy. 

Odpowiedź. 
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Wzoru umowy 

 

 

Zatwierdził Dyrektor LAWP w Lublinie 

Marceli Niezgoda 


