Gdynia,01.02.2013

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dot: przetarg na świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w
zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa, numer sprawy: NZ-NA/I/PN/03/13

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działająca jako Zamawiający w niniejszym
postępowaniu, na podstawie art. 38 Pzp informuje, iż w dniu wczorajszym wpłynęły do
Zamawiającego pytania dot. przedmiotu zamówienia, które wraz z udzielonymi
odpowiedziami zamieszczone zostają poniżej.
Pytanie 1:
Wzór umowy § 3 ust. 2 przewiduje możliwość odstąpienia od umowy. Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na wykreślenie tego ustępu?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu o odstąpieniu od umowy zawartego w
§ 3 ust.2 Wzoru umowy.
Pytanie 2:
Wzór umowy § 4 ust. 9 przewiduje termin płatności faktury liczny od daty jej otrzymania, a
nie wystawienia. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b 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 zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na
modyfikację SIWZ i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo
podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na 30 dni
od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę
Odpowiedź zamawiającego:
Zgodnie z zapisami § 4 ust. 9 Zamawiający przewiduje termin płatności faktury zarówno od
daty wystawienia tj. przyjęte zwyczajowo 21 dni jak i od daty wpływu faktury do siedziby
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Zamawiającego tj. nie później niż 14 dni. Zamawiający nie może ponosić odpowiedzialności
za zwłokę w dostarczeniu faktury przez operatora pocztowego.
Pytanie 3:
Wzór umowy § 6 przewiduje kary umowne bez określenia górnej ich granicy. Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 kolejnego ustępu w brzmieniu: "Łączna
wysokość wszystkich kar umownych,
do zapłaty których może być zobowiązany
Wykonawca nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto."?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 6 Wzoru umowy zapisu stanowiącego, że
wysokość kar umownych, do zapłaty których może być zobowiązany Wykonawca nie może
przekroczyć 20% wartości umowy brutto.
Pytanie 4:
Dotyczy Formularza Ofertowego. Połączenia do sieci komórkowych. Prosimy o wyjaśnienie,
czy w tej pozycji należy podać stawkę za połączenia do wszystkich krajowych operatorów
sieci GSM?
Odpowiedź zamawiającego:
W pozycji „połączenia do sieci komórkowych” w Formularzu Oferty należy podać stawkę za
połączenia do wszystkich krajowych operatorów GSM.
Pytanie 5:
Wykonawca informuje, że na fakturze i w zestawieniach billingowych możliwe jest
przedstawienie wygenerowanego ruchu i kosztów tylko na numerze głównym ISDN (nie na
numerze dodatkowym MSN). Czy Zamawiający wyraża zgodę na prezentację połączeń oraz
kosztów tych połączeń przypisanych do numeru głównego linii cyfrowej ISDN?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na prezentację połączeń oraz kosztów tylko na numerze głównym
linii ISDN.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie zestawień połączeń w osobnej korespondencji
niż faktura? W fakturze będzie prezentowany billing skrócony, natomiast pełna wersja
zostanie dostarczona w osobnej przesyłce bądź droga elektroniczną.
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia określił ( pkt.16), że zestawienie billingowe
będzie przesyłane przez Wykonawcę w postaci pliku elektronicznego pocztą elektroniczną
pod adres wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga, żeby zestawienie
billingowe w formie papierowej było dołączane do faktury.
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Pytanie 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie realizacji jednej z lokalizacji ( linia
telefoniczna wraz z DSL) do max. 30-04-2013 ze względu na konieczność uzyskania
pozwoleń na formalno prawnych umożliwiających techniczną realizację usługi?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie realizacji jednej z lokalizacji (linia telefoniczna
wraz z DSL) do 30.04.2013 r. pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę na ten okres
łączności alternatywnej zarówno telefonicznej jak i dostępu do Internetu. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę innej technologii znanej i stosowanej przez
Wykonawcę pod warunkiem, że cena nie będzie wyższa niż za łącze docelowe zaoferowane
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty i że parametry techniczne nie będą znacząco gorsze.
Pytanie 8:
Przygotowanie oferty pod niestandardowe wymogi określone w przetargu przez
Zamawiającego wymaga dłuższego czasu na opracowanie.
Mając na uwadze dobro prowadzonego postępowania prosimy o przedłużenie terminu
składania ofert do 08.02.2013 co umożliwi wykonawcom poprawne przygotowanie oferty.
Odpowiedź zamawiającego i zmiana treści siwz oraz ogłoszenia.
Zamawiający wyraża zgodę i przedłuża termin składania ofert do 08.02.2013 r.,
wprowadzając w tym zakresie zmianę treści SIWZ. Tym samym:
Termin składania ofert: 08.02.2013 r., godzina 9.45.
Termin otwarcia ofert: 08.02.2013 r., godzina 10:00
Powyższa zmiana ma zastosowanie do każdego przywołanego w siwz terminu składania i
otwarcia ofert, oraz opisu koperty z ofertą. Zmiana powyższa również zostanie wprowadzona
do treści ogłoszenia poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

Dyrektor
Marek Długosz
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