
Szczecin, dnia 12 maja 2010 r. 
 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
w odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie 
telefonii komórkowej z zachowanie dotychczasowych numerów telefonicznych wraz z dostawą 
aparatów telefonicznych w ilości 121 sztuk dla Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w 
Szczecinie”, udzielamy następujących wyjaśnień: 

Treść pytania 1: 
„Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia ust. 7 pkt 5 lit. e) –czy zamawiający wyraŜa zgodę na 
zapis: wykorzystanie abonamentu (pakietu kwotowego) na wszystkie połączenia głosowe, wysyłanie 
wiadomości SMS, MMS. Po wykorzystaniu abonamentu (pakietu kwotowego) opłaty za usługi będą 
naliczane wg przewidzianych stawek?” 
 
Treść odpowiedzi na pytanie 1: 
Za wykorzystanie abonamentu zamawiający przyjmuje wykorzystanie pakietu kwotowego. 
 
Treść pytania 2 
„Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia ust. 7 pkt. 7 lit. a oraz zał. nr 5 par. 1 ust 9.1 – Czy 
Zamawiający wraŜa zgodę aby naliczanie sekundowe za połączenie telefoniczne dotyczyło połączeń 
krajowych? Połączenia roamingowe jako wykonane w sieciach obcych operatorów SA ratyfikowane 
zgodnie z zasadami taryfikacji stosowanymi przez danego operatora zagranicznego”. 
 
Treść odpowiedzi na pytanie 2: 
Tak 
 
Treść pytania 3 
„Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia ust. 7 pkt. 7 lit. l oraz zał. nr 5 par. 1 ust 9.12 – Czy 
Zamawiający wyraŜa zgodę na modyfikacje zapisów w pkt. 7 lit. l) w taki sposób, Ŝe opiekun 
handlowy będzie do dyspozycji Zamawiającego w godzinach 8.30 – 16.30 w dni robocze? To samo 
dotyczy godzin dostępności serwisu technicznego o czym mowa w pkt. 8 lit a)”. 
 
Treść odpowiedzi na pytanie 3: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Treść pytania 4 
„Zał. Nr 5 par. 2 ust. 1 – Prosimy o sprecyzowanie czy Wykonawca ma dostarczyć telefony oraz 
modemy przed podpisaniem umowy?” 
 
Treść odpowiedzi na pytanie 4: 
Wykonawca dostarczy telefony oraz modemy po podpisaniu umowy, do ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień jej obowiązywania tj. dzień rozpoczęcia świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej. 
 
Treść pytania 5 
Zał. Nr 5 par. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie postanowienia w następującym 
brzmieniu: „Zamawiający na realizację przedmiotu umowy przeznacza kwotę ….zł. W przypadku gdy 
wartość zakupionego oraz usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy osiągnie wartość 
określoną w zdaniu poprzedzającym, niniejsza umowa ulegnie natychmiastowemu rozwiązaniu. 
 
Treść odpowiedzi na pytanie 5: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody. 



Treść pytania 6 
„Zał. Nr 5 par. 4 ust 3, 4 – Czy Zamawiający wyraŜa zgodę aby regulowanie naleŜności za świadczone 
usługi oraz aparaty telefoniczne i modemy następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 
dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do 
dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? ZauwaŜyć naleŜy, iŜ z punktu widzenia 
Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie terminu płatności na 14 dni od dnia 
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania 
obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraŜa 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 późń. 
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.). Wskazujemy ponadto, Ŝe Zamawiającego 
jako podatnika VAT równieŜ dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług , tzn. zgodnie z art. 
86 ust. 10 pkt 3 ora zart. 86 ust. 11 tej ustawy prawo obniŜenia kwoty podatku naleŜnego o podatek 
naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu 
następnym. W tym stanie rzeczy zauwaŜyć naleŜy, iŜ takie ukształtowanie warunków umowy naraŜa 
Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyŜszych terminów, co w 
konsekwencji doprowadzić moŜe do nieprawidłowego wyliczenia kwot naleŜnych podatków. 
Podkreślić naleŜy, iŜ jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji moŜe być wyłącznie uzaleŜnienie terminu 
płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie 
zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego”. 
 
Treść odpowiedzi na pytanie 6: 
Zamawiający w załączniku nr 5 do siwz zmienia treść postanowień określonych w § 4 w ust. 3 i 4. 
 
 
Treść pytania 7 
„Zał. nr 5 par. 5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraŜa zgodę aby Zamawiającemu przysługiwało prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści ? 
 
Treść odpowiedzi na pytanie 7: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody.  
 
Treść pytania 8 
„Zał. nr 5 par. 6 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na to aby dopisać równieŜ Regulamin 
Świadczenia Usług telekomunikacyjnych Wykonawcy jako dokument obowiązujący w sprawach 
nieuregulowanych umową, w zakresie w jakim jego postanowienia nie są sprzeczne z 
postanowieniami umowy.  
 
Treść odpowiedzi na pytanie 8: 
Zamawiający w załączniku nr 5 do siwz zmienia treść postanowień określonych w § 1. 
 


