Warszawa 2011-09-01 r.

Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym
otrzymaliśmy pytania dot. przetargu:
1. Zał. nr 5 do SIWZ par 7 ust 3 - Zamawiający wymaga podania w umowie numeru
konta, na które mają być płacone należności za świadczenie usług. Czy
Zamawiający wyraża zgodę aby numer konta na które będą płacone należności za
świadczenie usług został podany Zamawiającemu w chwili aktywacji usługi?
2. Zał. nr 5 do SIWZ par 7 ust 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby regulowanie
należności 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? Zauważyć
należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie
terminu płatności na 14 dni od daty wpływu 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.)). Wskazujemy 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.
3. Zał. nr 5 do SIWZ par 7 ust 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za dzień
zapłaty został uznany dzień wpływu należności 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.
4. Zał. nr 5 do SIWZ par 13 ust 2 - Czy Zamawiający wyrażą zgodę na
doprecyzowanie par 13 ust 2 w taki sposób „Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem
utraconych korzyści”?
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5. Zał. nr 5 do SIWZ par 15 - Czy Zamawiający doprecyzuje zakres dopuszczalnych
zmian w umowie, o których wspomina w par 15? Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy zakres dopuszczalnych zmian nie
zostanie określony w SIWZ, możliwe będą jedynie zmiany nieistotne w stosunku do
treści oferty. Z uwagi jednak na długość kontraktu, w trakcie jego wykonania,
zmiany mogą okazać się niezbędne.
6. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 9 - Czy numeracja wskazana w punkcie 9 SIWZ należy
do Zamawiającego? Jeśli nie proszę o podanie właściciela numeracji.
7. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 4 – prosimy dodanie zastrzeżenia, że sekundowe
naliczanie opłat dostępne było tylko w ramach połączeń krajowych.
8. Załącznik nr 1 pkt. 7 – wykonawca powinien dokonać wszelkich czynności
potrzebnych do rozpoczęcia świadczenia usług w pierwszym dniu umowy.
Rozpoczęcie świadczenia usług w dniu podpisania umowy nie jest możliwe. Należy
tutaj odróżnić datę obowiązywania umowy (rozpoczęcia świadczenia usług) od
dany w którym fizycznie zostanie podpisana umowa – Wykonawca potrzebuje
przynajmniej czas na uruchomienie usługi (chociażby przeniesienie numeru,
zestawienie łącza), zaś wszelkie prace związane z uruchomieniem może rozpocząć
dopiero po podpisaniu umowy. W zaistniałej sytuacji zwracamy się z prośbą o
modyfikacje w/w punktu tak aby Zamawiający który nie świadczy w chwili obecnej
usług również miał szanse świadczyć usługi.
9. Prosimy o zmianę błędnej daty obowiązywania umowy podanej w pkt. 9 załącznika
nr 1 do SIWZ – z 15.11.2009 r. na 15.11.2011 r.
10. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 11 – Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z
niektórych numerów oraz konieczność korekty wynagrodzenia wykonawcy. Taka
klauzula redukcyjna jest dopuszczalna jedynie pod warunkiem, że Zamawiający
określi zakres, o jaki zostanie zmniejszone lub zwiększone zamówienie. Z tego
względu prosimy o wskazanie w jakim zakresie możliwa jest zmiana zamówienia i
odpowiednią zmianę projektu umowy. W przypadku , gdy zamawiający nie wyrazi
zgody na wskazanie zakresu w jakim może zrezygnować z numerów, prosimy o
wykreślenie tego postanowienia z projektu umowy.
11. Par. 5 ust. 4 projektu umowy – wartości podane w pkt. 1 nie mogą ulec
podwyższeniu. Czy w przypadku zmiany stawki VAT Zamawiający również nie
przewiduje zmian w powyższym zakresie?
12. Par. 11 ust. 2 lit. b – prosimy o doprecyzowanie, iż zamawiający ma na myśli okres
3 dni od chwili zgłoszenia niedostarczenia płyty CD (lub wymiennie e-maila)
zawierającej specyfikację do faktury.
13. Par. 12 ust. 1 – prosimy o doprecyzowanie, iż 3 miesięczny okres wypowiedzenia
rozpocznie swój bieg po upływie 1 miesiąca od wezwania do zaniechania naruszeń.
14. Par. 16 ust. 1 – prosimy o zmianę tego postanowienia, poprzez wskazanie, że do
świadczonych usług będzie miał zastosowanie Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych w brzmieniu każdorazowo obowiązującym.
15. paragraf 3 ust.1 – bardzo prosimy o potwierdzenie iż Zamawiającemu po przez
zapis „utrzymanie numerów” chodzi o przeniesienie numeracji do sieci Wykonawcy.
Ten sam zapis paragraf 4 ust.1.
16. paragraf 7 ust. 3 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na
modyfikację zapisu, w taki sposób, by bieg terminu zapłaty był liczony od dnia
wystawienia faktury? Za taką konstrukcją przemawia sposób zredagowania
przepisów podatkowych. Zaproponowane przez Zamawiającego określenie terminu
płatności 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
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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.). Wskazujemy 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. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści tego
zapisu w taki sposób, żeby termin płatności określony był na 21 dni od daty
wystawienia faktury.
17. paragraf 12 ust. 1 - wypowiedzenie umowy powinno być uwarunkowane
wystąpieniem ściśle określonych przesłanek – prosimy o konkretne wskazanie co to
znaczy „ rażącego naruszenia”? Pragniemy zaznaczyć, iż w przypadku każdego
Wykonawcy istnieje procedura reklamacyjna, na podstawie której można
zrekompensować braki, natomiast jakiekolwiek wypowiedzenie – jeśli już musi być
zastrzeżone – powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem minimum 7 dniowego terminu dodatkowo wyznaczonego w uprzednim pisemnym wezwaniu do
zaprzestania naruszeń. Wnosimy o modyfikacje tego zapisu pod kątem naszych
uwag.
18. paragraf 13 - Wykonawca rozumie konieczność zabezpieczenia interesów
Zamawiającego, ale ustalone na takim poziomie kary umowne dyskryminują
Wykonawców. Taki zapis jest niedopuszczalny w świetle przepisów Prawa
zamówień publicznych dlatego wnosimy o jego modyfikację i po przez zmniejszenie
wysokości kar umownych. Potwierdzeniem tego jest uzasadnienie wyroku Zespołu
Arbitrów przy Prezesie UZP z dnia 13 sierpnia 2003 r. (sygn. Akt UZP/ZO/01221/03). Do naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych należy zasada
równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne oraz
zasada prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej
konkurencji. Określone przez Zamawiającego warunki określone w SIWZ powinny
mieć na celu jedynie ustalenie zdolności określonego podmiotu do wykonania
zamówienia, w związku z czym nie mogą prowadzić do nieuzasadnionej
dyskryminacji Wykonawców. Faktem jest, że Zamawiający ma prawo stosować w
SIWZ kryteria pozwalające dokonać mu wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak
swoboda ta nie może być niczym nie ograniczona. Strony układając przyszły
stosunek prawny muszą pamiętać o jego celu i treści oraz o podstawowej zasadzie
określonej w przepisie art. 5 k.c.: „współżycia społecznego”. W myśl art. 139 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych do umów w zakresie zamówień publicznych
stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
19. formularz ofertowy – czy minuty wskazane w kolumnie nr 3 to liczba darmowych
minut jaka ma być zawarta w opłacie abonamentowej? Jeśli nie to prosimy o
wskazanie liczby bezpłatnych minut jakie ma zawierać abonament i czy musi
zawierać bezpłatne minuty?
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20. formularz ofertowy – prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający chce aby zostało
wpisane w kolumnie 4, czy Wykonawca ma to rozumieć jak drugą pulę darmowych
minut, która ma zostać aktywowana po wykorzystaniu pierwszej?
21. formularz ofertowy – czy w kolumnie 5 cena jednostkowa za jedną minutę
połączenia to cena połączenia jaką Wykonawca ma wycenić w sytuacji gdy nie
trzeba proponować bezpłatnej puli minut?
22. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty
Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej,
część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie
dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH.
23. Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie postanowień § 5 Umowy poprzez
dodanie nowego ustępu o treści: „W razie zmiany wysokości obowiązujących
stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy w okresie obowiązywania niniejszej
umowy Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia
uwzględniającego nową, aktualną wysokość stawek podatku VAT”.?
24. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie
postanowień § 13 Umowy o zapis, zgodnie z którym „Łączna suma kar umownych,
bonifikat, odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na podstawie § 13 ust.1 pkt
a i pkt b Umowy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie
usług w danym miesiącu”? Wykonawca zwraca uwagę, że określenie ograniczenia
wysokości kar umownych umożliwia dokonanie oceny ryzyka kontraktowego
związanego z realizacją umowy.
25. Wykonawca wskazuje, że ze względu na obecne brzmienie postanowień § 13 ust. 1
pkt a, pkt b Umowy obecne rozwiązanie pozostaje w sprzeczności względem
ustanowionego w kodeksie cywilnym rozwiązania w którym odpowiedzialność
dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego
zawsze uzależniona jest od elementu jego winy. W świetle powyższego
Wykonawca zwraca się o dodanie w § 13 Umowy zapisu o treści: „Obowiązek
zapłaty kary umownej o której mowa w § 13 ust. 1 pkt a i pkt b Umowy nie dotyczy
sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastapiło z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy lub jest następstwem działania siły wyższej”.
26. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie w § 13 Umowy zapisu,
zgodnie z którym „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 13
ust. 1 pkt a i pkt b Umowy nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia
brutto określonego w Umowie.” Wykonawca zwraca się z prośbą, na wypadek,
gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar
umownych do 10% kwoty wartości umowy, o rozważenie innej wartości
procentowej, gdyż wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi
oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w
treści oferty.
Odpowiedzi:
1. Wyrażamy zgodę by numer konta na które będą płacone należności został podany
w chwili aktywacji usługi.
2. Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu: zał. 5 par. 7 pkt. 3. SIWZ z: 3. Należność za
realizowany przedmiot umowy będzie płatna, przez Zamawiającego przelewem na
konto Wykonawcy nr ………………………………………………, w ciągu 14 dni
licząc od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania
zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego, na Należność za
realizowany przedmiot umowy będzie płatna, przez Zamawiającego przelewem na
konto Wykonawcy nr ………………………………………………, w ciągu 14 dni od
daty wystawienia faktury pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy fakturę w ciągu
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7 dni od daty jej wystawienia do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania
zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.
3. Patrz odpowiedź na pytanie 2.
4. Zgadzamy się na zmianę treści Zał. nr 5 do SIWZ par 13 ust 2.
5. Nie przewidujemy zmian w umowie.
6. Numeracja jest przez nas wykorzystywana i była już przenoszona między
operatorami.
7. Nie przewidujemy dodania takiego zastrzeżenia, gdyż jest ono niekorzystne dla
nas.
8. Zmieniamy sformułowanie zał. 1 pkt. 7 z: Wykonawca powinien dokonać wszelkich
czynności potrzebnych do rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych dla
Zamawiającego w pierwszym dniu umowy na Wykonawca powinien dokonać
wszelkich czynności potrzebnych do rozpoczęcia świadczenia usług
telekomunikacyjnych dla Zamawiającego w najpóźniej pierwszym dniu
obowiązywania umowy, czyli w dniu 15.11.2011.
9. Poprawiona, dziękujemy
10. Usuwamy z SIWZ zał. 1 pkt. 11-12, oraz z zał. 5 par. 4 pkt. 2-3
11. Czytaj
http://www.ibspan.waw.pl/upload/pliki/pytanie_0258_4e5779f202ddc_0.pdf
12. Tak mamy na myśli że jeśli w ciągu 3 dni od zgłoszenia nieotrzymania płyty CD (lub
wymiennie e-maila) zawierającej specyfikację do faktury, nie otrzymamy w.w.
specyfikacji możemy uznać to za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
13. Zmieniamy Par. 12 ust. 1 na: 1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym na piśmie w przypadku
rażącego naruszenia przez druga stronę postanowień niniejszej umowy i nie
zaprzestania naruszeń umowy w terminie jednego miesiąca licząc od daty
wezwania jej przez drugą Stronę do ich zaniechania, 3 miesięczny okres
wypowiedzenia rozpocznie swój bieg po upływie 1 miesiąca od wezwania do
zaniechania naruszeń.
14. Zmieniamy Par. 16 ust. 1 na: 1. Podczas trwania niniejszej umowy będzie
obowiązywał Regulamin świadczenia usług będących przedmiotem umowy, w
brzmieniu każdorazowo obowiązującym.
15. Tak – przez utrzymanie numerów rozumiemy ich przeniesienie do sieci Wykonawcy
16. Czytaj odpowiedź na pyt. 2
17. Czytaj odpowiedź na pyt. 13
18. Nie zgadzamy się
19. Minuty wskazane w kol. 3 jest to szacunkowa ilość minut jaką zamawiający planuje
wykorzystać w okresie 2 lat, nie jest to liczba darmowych minut.
20. Minuty wskazane w kol. 4 jest to liczba minut wskazanych w kol. 3 minus ew. liczba
bezpłatnych minut zawartych w abonamencie. Abonament nie musi zawierać
bezpłatnych minut
21. W kolumnie 5 podajemy cenę jednostkową za minutę po wykorzystaniu darmowych
minut (jeśli takowe abonament przewiduje), bądź po prostu cenę jednostkową za
minutę
22. Potwierdzamy, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego
działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów
poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art.
374 § 1 KSH.
23. Czytaj odpowiedź na pyt. 2
24. Nie zgadzamy się
25. Nie zgadzamy się
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26. Nie zgadzamy się
Termin składania ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem
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