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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
 

 
Dotyczy: 

 
Świadczenie usług dostępu do sieci Internet na rzecz placówek zewnętrznych 
Urzędu Morskiego w Gdyni 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 18.04.2017 pytań Wykonawców o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych  
pytań  wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
Pytanie nr 1 
§ 5, Pkt. 3  
Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie zapisów w ten sposób, że czas przywrócenia 
usług będących przedmiotem zamówienia nie może być dłuższy niż 24 godziny od chwili 
zgłoszenia przez Zamawiającego wiadomości o awarii  w  formie telefonicznej (na wskazany 
przez niego numer telefonu), z zastrzeżeniem, że zgłoszenie nastąpi w godzinach 8:00 do 
18:00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel, a 
wspomniane 24 godziny na usunięcie awarii liczone jest w dni robocze. Zgłoszenie przyjęte 
po godzinie 18:00 w przeddzień dni wolnych od pracy usunięte będzie do końca następnego 
dnia roboczego. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokona doprecyzowania zapisów w § 5, Pkt. 3. 
 

Pytanie nr 2 
§ 9, Pkt. 6  
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. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w powyższym zakresie. 
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Pytanie nr 3 
§ 9  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę  i dodanie zapisu, że łączna wysokość 
wszystkich kar umownych , do zapłaty których może być zobowiązany Wykonawca , nie 
może przekroczyć 20 % wartość umowy brutto.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokona zmian w projekcie umowy w powyższym zakresie. 

 
Pytanie nr 4 
§ 3 ust. 6 przewiduje termin płatności liczony od dnia doręczenia faktury. Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 5 
§ 6 przewiduje możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy. Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na dodanie kolejnego ustępu w brzmieniu : „W przypadku rozwiązania umowy przed 
terminem na który była zawarta zamawiający zwróci udzielone mu przez wykonawcę ulgi i 
rabaty za okres faktycznego obowiązywania umowy.”? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 6 
§9 ust. 3 lit. b oraz ustęp 5 przewidują kary umowne za odstąpienie od umowy. Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tych zapisów? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 7 
§ 9 ust. 1 zdanie ostatnie oraz ust. 7 i 8 przewidują możliwość odstąpienia od umowy. Czy 
Zamawiający  wyrazi zgodę na wykreślenie w § 9 ustęp 1 zdania ostatniego oraz ustępu 7? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 8 
załącznik nr 5 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Zestawianie, uruchomienie i utrzymywanie przez cały okres trwania umowy, 
asymetrycznych łączy dostępowych w technologii xDSL o parametrach: 
b) warunki płatności 
Wykonawca wystawi Zamawiającemu, za świadczone usługi, fakturę VAT po upływie okresu 
rozliczeniowego (okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy). Zamawiający zapłaci fakturę 
w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia. 
oraz  
PROJEKT UMOWY Nr: WI-1-MC-381-13/17, § 3 punkt 6 
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6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT każdorazowo w terminie do 30 dni 

od dnia jej doręczenia, przy czym za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
Informujemy, że nie ma takiej funkcjonalności, która przesuwałaby termin płatności 
automatycznie o czas opóźnienia w dostarczeniu faktury. Termin doręczenia faktury nie jest 
znany. W systemie rozliczeniowym istnieje możliwość ustawienia wydłużonego terminu 
płatności ale datą początkową jest data wystawienia faktury. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w Umowie na:”Pdo 30 dni od dnia 
jej wystawieniaP” (lub można wpisać dłuży czas np.37)  
 
Odpowiedź 
PROJEKT UMOWY Nr: WI-1-MC-381-13/17, § 3 punkt 6 otrzymuje brzmienie: 
 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT każdorazowo w terminie do 30 dni 

od dnia jej doręczenia, przy czym za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca będzie przesyłał faktury również 

drogą elektroniczną na adres e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl. 

 
Pytanie nr 9 
PROJEKT UMOWY Nr: WI-1-MC-381-13/17, § 3 punkt 6 
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT każdorazowo w terminie do 30 dni 

od dnia jej doręczenia, przy czym za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

Pragniemy zauważyć, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z 

powszechną zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dnia 4 

stycznia 1995r. syg. CZP 164/94) w myśl, których za dzień spełnienia świadczenia 

pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego 

wierzyciela (to Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu 

Zamawiającego).  

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu i 

uzna dniem  zapłaty dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy? 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w powyższym zakresie. 


