Błonie, dnia 12.03.2013 r.

WZP.271.5.2013
Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego do 300
gospodarstw domowych na terenie Gminy Błonie w ramach realizacji projektu
„Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Błonie”
współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”
Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela
wyjaśnień do pytań następującej treści:
Pytanie nr 1
Rozdz. XVII. - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na
doprecyzowanie SIWZ poprzez wydłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia
18 marca 2013 r.?
W uzasadnieniu informuję, że Wykonawca w celu należytego przygotowania oferty w
przedmiotowym postępowaniu przeprowadzić musi analizę techniczną dotyczącą
określenia możliwości realizacji wymagań Zamawiającego. Wymagania określone w
przetargu przez Zamawiającego wymagają dłuższego czasu na opracowanie oferty, niż
został pierwotnie wyznaczony w SIWZ.
Dokładny audyt techniczny przeprowadzony przez Wykonawcę działa również na
korzyść Zamawiającego, ponieważ zapewnia prawidłową realizację zamówienia i
eliminuje ewentualne błędy wynikające np. wskutek pośpiechu. Zamawiający jako
podmiot określony w ustawie zobowiązany jest do prowadzenia takich postępowań
znacznie częściej i ma świadomość jakie działania Wykonawcy muszą podjąć na
etapie składania ofert aby prawidłowo przygotować oferty i oszacować wartość
zamówienia. Wybrany termin przeprowadzenia postępowania jest wręcz nierealny dla
wykonawców na sporządzenie ofert, co prowadzi do ograniczenia możliwości wzięcia
udziału w postępowaniu i złożenia ofert przez większe grono oferentów. W takim
przypadku inni wykonawcy mają mniejsze szanse na złożenie oferty z uwagi na krótki
okres na jej przygotowanie. Zamawiający narusza w ten sposób art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.
Wykonawca podkreśla, że każda przychylna odpowiedź Zamawiającego ułatwiająca
Wykonawcy przygotowanie rzetelnej oferty przetargowej wpływa na koszty realizacji
zamówienia przez Wykonawcę, a więc wpływa korzystnie dla Zamawiającego na
wycenę ofert przetargowych potencjalnych Wykonawców.
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Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający w dniu 05.03.2013 r. w Modyfikacji treści SIWZ oraz w ogłoszeniu o zmianie
ogłoszenia zamieszczonych na stronie internetowej przedłużył termin składania ofert.
Nowym terminem składania ofert jest dzień 18.03.2013 r. do godz. 12:00
Pytanie nr 2
Prosimy o wskazanie lokalizacji - dokładnych adresów, w których ma być świadczona
usługa dostępu do Internetu. Wyjaśniamy, że bez sprawdzenia warunków technicznych
Wykonawca nie wie czy ma możliwości techniczne, aby świadczyć usługi dostępu do
Internetu.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający przekazał potencjalnym Wykonawcom listę lokalizacji Beneficjentów
Ostatecznych w ramach Projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju
mieszkańców Gminy Błonie” zawierającą adresy, w których ma być świadczona usługa
dostępu do Internetu (nazwa miejscowości i ulica lub nazwa miejscowości – jeśli ulica nie
występuje). Lista zawierająca dokładne adresy (numery domów, mieszkań) przekazana
zostanie Wykonawcy wyłonionemu w drodze niniejszego postępowania publicznego po
podpisaniu Umowy.
Zamawiający konsultował prośbę Wykonawcy z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, które potwierdza, iż Zamawiający nie może przekazywać do
informacji publicznej danych osobowych, za które w rozumieniu art. 6.1 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.
Nr 101 poz. 926, ze zm.) uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do danych takich zaliczana jest dokładna
lokalizacja (numer domu) w większości przypadków jednoznacznie wskazująca na
zamieszkałe tam osoby fizyczne – Beneficjentów Ostatecznych Projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Zamawiający podkreśla ponadto, iż w tym przypadku ma zastosowanie art. 5 Ustawy z
dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym prawo do
informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej.
Tym samym podanie do publicznej wiadomości bardziej szczegółowych danych nie
jest możliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ochronę
danych osobowych.
Jednocześnie Zamawiający zauważa, że w jego opinii brak numeru domu nie
uniemożliwia przeprowadzenia wywiadu technicznego, potwierdzeniem czego jest fakt, iż
uwzględniając specyfikę działania 8.3 POIG postępowania publiczne prowadzone w
obszarze usługi dostępu do Internetu dla osób wykluczonych ogłaszane są również przed
przeprowadzeniem rekrutacji (czyli bez znajomości adresów w postaci ulic i miejscowości
Beneficjentów Ostatecznych).
W sytuacji jeśli potencjalny Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie i wiarygodnie ocenić
możliwości technicznych wykonania zamówienia na etapie przygotowywania oferty
Zamawiający jest gotowy udostępnić jeszcze na tym etapie do wglądu dane dot.
dokładanych adresów (numery domów i mieszkań) po podpisaniu z potencjalnym
Wykonawcą Umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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Pytanie nr 3
OPZ, Rozdz. III SIWZ, pkt 2 i 3
Wnosimy o obniżenie, minimalnego transferu do komputera download –128 kbit/s i
wykreślenie wymogu prędkości upload 1024 kbit/s, z dodatkowym zapisem, że w
obszarze lepszych parametrów technicznych operator udostępni swoje wszystkie
wyższe zasoby Internetowe. Wg Wykonawcy zgoda na zmianę zapisu umożliwi
realizację dostępu z maksymalną możliwą do uzyskania przepustowością na danym
terenie w zależności od możliwości technicznych Wykonawcy. Ponadto
prawdopodobnie większość użytkowników będzie korzystała z dużo większych
prędkości niż określone obecnie.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający nie obniży minimalnego transferu od komputera (upload), ani nie wykreśli
wymogu minimalnej prędkości do komputera (download). Wynika to ze specyfiki wymogu
Projektu – takie parametry zgłoszone zostały do WWPE (Władza Wdrażająca Projekty
Europejskie) – tym samym są to parametry niezmienne.
Pytanie nr 4
Par 9 ust. 1 pkt 1.1, pkt 1.2, wzór Umowy
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień Umowy o zapis, zgodnie z
którym „Całkowita suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy
nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto”? Na wypadek, gdyby
Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 10%
kwoty wartości Umowy, zwracamy się o rozważenie innej wartości procentowej.
Dopiero bowiem wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom na
oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w
wycenie (przy czym zachodzi prawidłowość, że im większe ryzyko kar i wyższy limit,
tym konieczność nałożenia wyższego narzutu na cenę pod to ryzyko).
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Nie, Zamawiający nie zgadza się na uzupełnienie postanowień zawartych w Umowie o
proponowany zapis.
Pytanie nr 5
Par 9 ust 1 pkt 1.1, 1.2 wzór Umowy
Odnośnie postanowień zawartych w § 10 Umowy, czy Zamawiający dopuszcza
zmniejszenie wysokości wskazanych tam kar umownych o połowę? Kary umowne
określone w wysokości wskazanej w § 10 Umowy są zdaniem Wykonawcy – uznane w
każdym wypadku za kary rażąco wygórowane. Zgodnie bowiem z treścią art. 484 § 2
k.c. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać
zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco
wygórowana.” Wysoki poziom kar umownych zmusi Wykonawców do uwzględnienia
tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w
podwyższeniu ceny.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Paragraf 10 nie dotyczy kar umownych.
Zamawiający zgadza się na obniżenie kar umownych, tym samym § 9 ust. 1 pkt 1.1
otrzymuje brzmienie:
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„Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy: podłączenie i aktywację
Internetu dla 300 gospodarstw domowych uczestniczących w Projekcie „Internet szansa
wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Błonie” określonych w niniejszej Umowie,
- Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,2 % kwoty
brutto określonej w § 7 pkt 1”.
natomiast § 9 ust. 1 pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości
1,5% wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 7 pkt 2 za każdy dzień
opóźnienia w usuwaniu awarii, w stosunku do czasu określonego w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy”.
Pytanie nr 6
Par 9 ust. 1 pkt 1.5 wzór Umowy
Wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury
reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji Umowy będą
prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania
reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi
telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291).
Informujemy iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza
pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o
zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji
powinno być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
§ 9 ust. 1 pkt 1.5 wzoru Umowy dotyczy odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis.
Zamawiający do § 9 ust. 1 pkt 1.7 wzoru Umowy dodaje zapis w brzmieniu:
„Naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania
reklamacyjne wynikłe w toku realizacji Umowy będą prowadzone na zasadach i
warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października
2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna
odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291)”.
Pytanie nr 7
Par 8 ust. 3 wzór Umowy
W związku z tym, że usługi będą miały charakter ciągły Wykonawca zwraca uwagę, że
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 powstaje z upływem terminu płatności. Stąd też
uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty
doręczenia faktury do Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty
powstania obowiązku podatkowego (nie jest bowiem możliwe oznaczenie w fakturze
terminu płatności). Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zapisanie w Umowie
kwestii terminu płatności w ten sposób, aby podawany był on w treści wystawianej
przez Wykonawcę faktury z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie
do doręczania faktury na co najmniej 30 dni przed tak określonym terminem płatności,
a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze zostanie
automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.
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Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowego zapisu.
Wystawienie faktury jak też i jej doręczenie spoczywa na Wykonawcy i jest niezależne w
żaden sposób od Zamawiającego w jakim terminie Wykonawca wywiąże się z tego
obowiązku.
Pytanie nr 8
Par 8 ust. 2 wzór Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu SIWZ, iż faktury za usługi
telekomunikacyjne wystawiane za opłaty stałe będą z góry, zaś za jednostki
taryfikacyjne z dołu?
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zgodnie z § 7 ust. 2 wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych w wysokości
1/36 (ryczałt) za cały przedmiot Umowy.
Pytanie nr 9
Wykonawca informuje, że w Formularzu ofertowym brak jest miejsca na określenie
opłaty jednostkowej za usługę dostępu do Internetu. Wnosimy o stosowną modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Formularz ofertowy służy do porównania ofert, kryterium oceny ofert jest cena ofertowa za
wykonanie zamówienia.
Ponadto Zamawiający informuje, że wzór Umowy w § 7 ust. 2 zawiera wysokość
wynagrodzenia miesięcznego.
Pytanie nr 10
Pkt 3.1 Specyfikacji Technicznej oraz Par 5 ust 1 Wzoru Umowy - gwarancja może
dotyczyć jedynie sprzętu, a nie usług. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie
Pkt 3.1 Specyfikacji Technicznej postanowieniem: „Wykonawca zobowiązuje się, że
przez czas trwania Umowy usługi będą świadczone należycie, z zachowaniem
należytej staranności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego”?
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Nie, Zamawiający nie zgadza się na uzupełnienie postanowień zawartych w Umowie o
proponowany zapis.
Pytanie nr 11
Pkt 3.3 Specyfikacji Technicznej – wykonywanie bezpłatnych usług serwisowych w
ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie
Zamawiającego kto pokryje koszty powstałe w wyniku:
-nieuzasadnionego wezwania Wykonawcy. Komputery nie są przedmiotem tego
postępowania i wiadome jest z doświadczenia, że najczęściej problemy występują z
innymi aplikacjami komputerowymi lub ustawieniem opcji a bardzo rzadko z
urządzeniami dostępowymi czy też zasobami? Na infolinii specjalista stwierdzi, że
usługa działa prawidłowo i będzie to wina komputera bądź uszkodzenie mechaniczne
modemu/routera.
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Ale Beneficjent stwierdzi, że wg niego komputer działa prawidłowo i wg niego to wina
Internetu. Serwis który pojawi się na miejscu jednak stwierdzi, że Internet działa
prawidłowo a wina jest np. komputera, kto pokryje koszty nieuzasadnionej wizyty?
- Prosimy ewentualnie dodać zapis, że w przypadku nieuzasadnionej wizyty serwisanta
Wykonawcy przysługiwało będzie ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 300
PLN/wizyta, płatne przez Zamawiającego? Czy Beneficjenta?
- uszkodzenia sprzętu nie objętego gwarancją przez Beneficjenta (uszkodzenie
mechaniczne, zalanie, ingerencji w oprogramowanie itd.)?
- kradzież urządzeń?
Jeżeli za powyższe zdarzenia odpowiadał będzie finansowo Beneficjent to czy
Zamawiający deklaruje zobowiązanie do wyegzekwowania płatności?
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Procedura weryfikacji nieprawidłowości działania sprzętu komputerowego lub łącza
internetowego jest następująca:
1. Beneficjent telefonicznie zgłasza do Referatu Informatyki w Urzędzie Miejskim w Błoniu
usterkę.
2. Informatyk weryfikuje telefonicznie przyczynę usterki (komputer – łącze internetowe),
jeżeli telefoniczna konsultacja jest niewystarczająca, informatyk udaje się do wskazanej
przez Beneficjenta lokalizacji, w której znajduje się komputer, gdzie na miejscu
weryfikuje przyczynę usterki.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z łączem internetowym,
usterka zgłaszana jest do Wykonawcy usługi celem jej usunięcia.
Zamawiający nie zgadza się z twierdzeniem, że „wiadome jest z doświadczenia, że
najczęściej problemy występują z innymi aplikacjami komputerowymi lub ustawieniem
opcji a bardzo rzadko z urządzeniami dostępowymi czy też zasobami” , ponieważ
przyczyny braku dostępu do Internetu mogą wynikać np. z zawieszania się urządzeń
dostępowych (router, modem – które dostarcza Wykonawca) i są one znacznie częstsze
niżeli awarie komputerów czy aplikacji. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że
wezwanie było bezzasadne i nie dotyczyło łącza internetowego, a komputera bądź
oprogramowania (ale nie związanego z prawidłowym działaniem Internetu – nie
zarządzającym połączeniem z Internetem jak np. iplus manager), Zamawiający zgodzi się
z roszczeniami Wykonawcy i pokryje koszty wizyty serwisanta (wynagrodzenie w
wysokości 300PLN proponowane przez Wykonawcę jest nie do zaakceptowania, chyba że
konsultant przyjeżdża np. z Wrocławia bo tylko tam jest wykwalifikowany specjalista, co
trzeba będzie udowodnić stosownymi dokumentami).
Stronami realizującymi Projekt jest Urząd Miejski w Błoniu i Wykonawca Zamówienia –
Beneficjent nie jest stroną, a jedynie użytkownikiem sprzętu komputerowego z dostępem
do szerokopasmowej sieci Internetowej, tym samym Beneficjent nie ponosi żadnych
kosztów związanych z naprawą, czy utrzymaniem łącza internetowego.
Jeżeli stwierdzony zostanie brak urządzeń (możliwa kradzież) zapewniających dostęp do
Internetu znajdujących się w lokalu Beneficjenta, tym samym uniemożliwione będzie
korzystanie ze stanowiska komputerowego zgodnie z zapisem w Projekcie, Zamawiający
pokryje koszty dostarczenia i skonfigurowania urządzeń zapewniających ponowny dostęp
do Internetu w lokalu nowego Beneficjenta (brak urządzeń w domu zapewniających
dostęp do Internetu skutkuje zerwaniem Umowy i przekazaniem sprzętu nowemu
Beneficjentowi).
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Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia zewnętrzne instalowane poza
lokalem Beneficjenta i tym samym nie będzie pokrywał kosztów związanych z ich
naprawą, wymianą czy ponownym montażem.
Należy jednak pamiętać o tym, że ponowna instalacja powinna zostać wykonana jak
najszybciej bez zbędnej zwłoki.
Pytanie nr 12
Prosimy Zamawiającego o dostarczenie/zamieszczenie szczegółowych danych
adresowych dla lokalizacji dostarczenia sygnału internetowego przed terminem
złożenia ofert – bez takich danych nie Wykonawca nie jest w stanie zweryfikować i
zagwarantować zasięgu w tych lokalizacjach. Chodzi nam o adres: miejscowości, ulicy i
numeru domu. Tego typu dane załączają do dokumentacji Przetargowej wszystkie inne
„JST” prowadzące postępowanie i są dostępne na stronie www Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.
Pytanie nr 13
Par 2 ust 4 Wzoru Umowy – Wykonawca ma obowiązek zapewnić warunki techniczne
pozwalające na korzystanie z usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany
zamieszkania lub zmiany Beneficjenta ostatecznego w ciągu 7 dni. Prosimy o podanie
adresów jw. oraz prosimy o informacje, ile max może być takich zmian.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający nie jest w stanie określić ile razy Beneficjent w trakcie trwania Projektu
będzie się przeprowadzał, tym samym nie możliwe jest określenie maksymalnej ilości
zmian. W przypadku zmiany Beneficjenta przyczyny mogą być związane z np. kradzieżą
sprzętu komputerowego, której właścicielem jest Urząd Miejski w Błoniu, śmiercią
Beneficjenta itp. również w tym przypadku nie możliwe jest określenie ile takich zmian w
okresie 3 lat nastąpi (czas trwania Umowy dostępu do szerokopasmowej sieci
Internetowej). Zgodnie z Projektem, w czasie jego trwania 300 mieszkańców gminy Błonie
otrzyma stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu – czyli przez cały okres
trwania Projektu Urząd Miejski w Błoniu będzie utrzymywał taką liczbę stanowisk
komputerowych z dostępem do Internetu.
Pytanie nr 14
Zgodnie z par. 8 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na zmianę na płatności
abonamentu z góry. Wszyscy operatorzy posiadają system bilingowy naliczający opłaty
abonamentowe z góry.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na płatności abonamentu „z góry” z zastrzeżeniem
pozostałych postanowień Umowy określających warunki płatności, tym samym § 8 ust. 2
wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca wystawi fakturę za usługi stanowiące przedmiot niniejszej Umowy płatne z
góry za każdy miesiąc świadczenia usługi w wysokości 1/36 kwoty należnej za cały
przedmiot zamówienia zgodnie z § 7 pkt 1 niniejszej Umowy”.
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Pytanie nr 15
Par 8 ust 3 Wzoru Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę aby regulowanie
należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 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 30 dni od daty otrzymania faktury 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.
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowego zapisu.
Wystawienie faktury, jak też jej doręczenie spoczywa na Wykonawcy i jest niezależne w
żaden sposób od Zamawiającego w jakim terminie Wykonawca wywiąże się z tego
obowiązku.
Pytanie nr 16
Par 9 ust 1 pkt 1.1 i 1.2 Wzoru Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na
modyfikacje zapisów poprzez zastąpienie słowa "opóźnienie" słowem "zwłoka" Opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności. Poprośmy o zastąpienie tego słowa słowem „zwłoka”.
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisów poprzez zastąpienie słowa
"opóźnienie" słowem "zwłoka".
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w Par 9 ust 1 pkt 1.6 Wzoru
Umowy poprzez zmianę brzmienia zapisu na „Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych
korzyści, jeżeli Wykonawca nie wykonuje bądź nienależycie Wykonuje zobowiązania
wynikające z Umowy"?
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Odpowiedź na pytanie nr 17:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w § 9 ust. 1 pkt 1.6 wzoru Umowy
poprzez zmianę brzmienia zapisu na:
„Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody
z wyłączeniem utraconych korzyści, jeżeli Wykonawca nie wykonuje bądź nienależycie
Wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy".
Pytanie nr 18
Czy Zamawiający, w związku z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, dopuszcza uwzględnienie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
możliwości zmiany Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w razie
zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub
dokonywania dostaw stanowiących przedmiot Umowy? Możliwość taka wydaje się
działać na korzyść obu stron – w razie np. obniżenia stawek podatku VAT (lub nawet
zwolnienia usług lub dostaw stanowiących przedmiot Umowy z opodatkowania
podatkiem VAT) w razie braku stosownych postanowień w SIWZ, strony - z przyczyn
natury formalnej - nie będą miały możliwości zmiany Umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego. Formalna możliwość zmiany, nie oznaczająca oczywiście
automatyzmu czy konieczności aneksowania Umowy, wydaje się zatem bezpieczna i
korzystna dla Zamawiającego – przede wszystkim uwzględnia zasadę celowego i
gospodarnego wydatkowania środków publicznych. Jeżeli Zamawiający dopuszcza
możliwość uwzględnienia powyższych kwestii, prosimy o zamieszczenie w SIWZ
następującego postanowienia: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Zmiana Umowy jest możliwa w razie
zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub
dokonywania dostaw stanowiących przedmiot Umowy, w szczególności zmian w
zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów
wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze
zastąpią. Warunkiem zmiany Umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania
Umowy takiej zmiany w przepisach prawa podatkowego, która wpływa na obowiązki
lub uprawnienia którejkolwiek ze stron Umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie,
likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych. Zmiana Umowy jest dopuszczalna
jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa podatkowego.”
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający dopuszcza uwzględnienie możliwości zmiany Umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, tym samym
§ 13 ust. 1 pkt 1.3 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:
„w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub
dokonywania dostaw stanowiących przedmiot Umowy, w szczególności zmian w zakresie
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych
do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią.
Warunkiem zmiany Umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy takiej
zmiany w przepisach prawa podatkowego, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia
którejkolwiek ze Stron Umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub
powstanie obowiązków podatkowych. Zmiana Umowy jest dopuszczalna jeżeli
odzwierciedla zmiany w przepisach prawa podatkowego”.
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Pytanie nr 19
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby usługi nie wymienione w treści SIWZ i oferty
Wykonawcy były taryfikowane zgodnie z cennikiem świadczenia usług
telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych przedstawionym przez Wykonawcę
oraz dołączonym do Umowy? Uzasadnione jest to tym, iż w przypadku skorzystania
przez Zamawiającego z usług, których opłaty nie zostały określone w ofercie
Wykonawcy lub nie określonych w SIWZ Wykonawca będzie miał podstawę do ich
rozliczenia/naliczenia właściwych opłat za usługi telekomunikacyjne zgodnie z
cennikiem.
Mówimy tu np. o sytuacji, gdzie Beneficjent zniszczy lub zagubi kartę SIM potrzebą do
odbioru Internetu?
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Cena powinna obejmować wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia (zgodnie ze
specyfikacją techniczną) oraz wszystkie pozostałe koszty składające się na jego
realizację, w szczególności: dostawa sprzętu, instalacja u Beneficjenta Ostatecznego,
aktywacja, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz gwarancję, serwis, dojazd,
części itd. Powinna być realna tj. zgodna z rzeczywistymi kosztami.
Pytanie nr 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy w sprawie zamówienia
załącznika w postaci regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy?
Obowiązek doręczenia Abonentowi/Zamawiającemu takiego regulaminu został
nałożony na Wykonawcę jako operatora wynika z przepisów ustawy prawo
telekomunikacyjne.
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Zamawiający przyjmie Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych obowiązujący
u danego dostawcy usług telekomunikacyjnych będącego stroną Umowy (jeśli występuje)
o ile dokument taki jest bezwzględnie wymagany przepisami prawa (np.
telekomunikacyjnego) nałożonymi na Wykonawcę oraz z zastrzeżeniem, iż dokument ten
nie może zawężać przedmiotu zamówienia, obowiązków ciążących na Wykonawcy oraz
praw Zamawiającego, a w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami dokumentu z
postanowieniami Umowy w ramach udzielonego zamówienia publicznego rozstrzygające
będą postanowienia Umowy w ramach udzielonego zamówienia publicznego.
Pytanie nr 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umów (jednostkowych) o świadczenie
usług telekomunikacyjnych dla poszczególnych usług, z zastrzeżeniem że warunki tych
umów będzie określać Umowa (główna) w sprawie zamówienia?
Operator /Wykonawca zgodnie z art. 56 ustawy prawo telekomunikacyjne obowiązany
jest zawierać z Abonentem/Zamawiającym Umowy o oświadczenie usług
telekomunikacyjnych, zawierające co najmniej postanowienia określone w tym
przepisie.
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów dodatkowych.
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Pytanie nr 22
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy sprzęt potrzebny do korzystania z
Internetu ma być wliczony w opłatę abonamentową usługi Internetowej i ma być tylko
użyczony na czas trwania Umowy?
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Sprzęt potrzebny do korzystania z Internetu ma być tylko użyczony na czas trwania
Umowy (36 miesięcy).
Pytanie nr 23
Jeżeli urządzenia do odbioru Internetu mają być własnością Zamawiającego prosimy
Zamawiającego o modyfikację formularza i zapisów w taki sposób, aby Wykonawca
mógł wystawić oddzielną fakturę za sprzęt (modem); może być ona nawet ograniczona
do kwoty nie wyższej niż 1 pln/szt. Wynika to z rozporządzenia wykonawczego ustawy
o VAT i interpretacji prawa podatkowego przez urząd skarbowy, gdzie opłaty za usługi i
sprzęt nie mogą znaleźć się na tej samej fakturze. Nasza firma jest zainteresowana
realizacją przedmiotowego zamówienia, ale też chcę wykonać zamówienie zgodnie z
wszystkimi przepisami obowiązującymi w naszym kraju.
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 22.
Pytanie nr 24
Jak ma postąpić Wykonawca jeżeli mimo umówienia wizyty nie zastanie Beneficjenta
lub też Beneficjent odmówi przyjęcia Instalatora? Kto pokryje koszty dodatkowej
wizyty? Czy taka wizyta będzie potraktowana jako Wykonanie zadania i to już
Zamawiający bierze na swoje barki Instalacje? Jak to się będzie miało do protokołu
końcowego?
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Wykonawca posiadający wiedzę i doświadczenie jest zobowiązany do uwzględnienia
ryzyka związanego z wykonaniem zamówienia.
Wykonawca o wszystkich problemach powinien powiadomić Zamawiającego, ale
Zamawiający nie będzie realizować przedmiotu Umowy za Wykonawcę.
Odmowa przyjęcia Instalatora przez Beneficjenta musi być uzasadniona, ponieważ grozi
to wykluczeniem Beneficjenta z Projektu.
Pytanie nr 25
Proszę Zamawiającego o dodanie postanowienia, że do czasów trwania awarii i czasu
uruchomienia usługi nie wlicza się zdarzeń o znamionach siły wyższej, czyli zdarzeń
nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwych do zapobieżenia zaistniałych przed jak i
po uruchomieniu usługi, którym Strony nie mogły zapobiec mimo dochowania należytej
staranności, w szczególności działania przyrody, strajki, akty terrorystyczne, działania
władz państwowych, w tym o charakterze indywidualnym.
Odpowiedź na pytanie nr 25:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego postanowienia, tym samym
§ 10 ust. 7 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:
„Do czasów trwania awarii i czasu uruchomienia usługi nie wlicza się zdarzeń o
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znamionach siły wyższej, czyli zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwych do
zapobieżenia zaistniałych przed jak i po uruchomieniu usługi, którym Strony nie mogły
zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności działania przyrody,
strajki, akty terrorystyczne, działania władz państwowych, w tym o charakterze
indywidualnym”.
Pytanie nr 26
Prosimy o wyjaśnienie czy to jest nowy Projekt czy też kontynuacja, jeżeli kontynuacja
to jaki obecnie operator świadczy usługi, na jakim poziomie szybkości oraz jakie jest
podłączenie: mobilne, kabel, … etc ?
Odpowiedź na pytanie nr 26:
Jest to kontynuacja Projektu rozpoczętego w 2010 roku.
Świadczona usługa dostarczenia szerokopasmowego Internetu jest realizowana zgodnie z
zapisami w Projekcie tj.:
- 1024 kbit/s download,
- 128 kbit/s upload.
Operator świadczący usługę dostępu do Internetu (Telestrada) realizuje usługę
adekwatnie do możliwości zastanych u Beneficjentów – Internet mobilny, Internet po kablu
(z wykorzystaniem routerów i/lub modemów), Internet radiowy, Internet po łączu
telefonicznym, bilne, kabel.
Pytanie nr 27
Prosimy o podanie parametrów komputerów, Czy komputery są przenośne czy
stacjonarne i posiadają wejście USB i mają możliwość ewentualnego zastosowania
modemów USB?
Odpowiedź na pytanie nr 27:
Do Projektu zakupione zostały komputery stacjonarne z systemem Windows 7 HE,
posiadają 6 wejść USB 2.0 (4 z tyłu komputera i 2 z przodu) oraz kartę sieciową z
wejściem RJ45. Możliwe jest zastosowanie modemów z wyjściem USB.
Pytanie nr 28
Wnosimy o obniżenie, minimalnego transferu do komputera (download) – 512 kbit/s
oraz od komputera (upload) – 64 kbit/s. z dodatkowym zapisem, że w obszarze
lepszych parametrów technicznych operator udostępni swoje wszystkie wyższe zasoby
Internetowe. Wg Wykonawcy takie rozwiązanie daje możliwość startu w Przetargu
również operatorów mobilnych i wypełnienie tego zobowiązania, a tym samym oferty
będą bardziej konkurencyjne cenowo oraz możliwe do wdrożenia w podanym terminie.
Odpowiedź na pytanie nr 28:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.
Pytanie nr 29
Prosimy o informacje czy w przypadku słabszego zasięgu Wykonawca może dla
polepszenia sygnału zastosować anteny wzmacniające sygnał montowane do
modemu?
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Odpowiedź na pytanie nr 29:
Zadaniem Wykonawcy jest zastosowanie takich rozwiązań, które umożliwią utrzymanie
parametrów usługi dostarczenia szerokopasmowego Internetu dla Beneficjenta Projektu
zgodnych z zapisem w SIWZ.
Zamawiający nie będzie rozliczał Wykonawcy z zastosowanych technologii, a kontroli
podlegać będzie jedynie transfer (up i down).
Rozwiązania techniczne zastosowane przez Wykonawce mogą być różne u
poszczególnych Beneficjentów.
Pytanie nr 30
OPZ: Zasięg. Pragniemy zwróci uwagę, że w przypadku wykorzystania mobilnego
Internetu należy zapoznać się, że specyfiką mobilnego Internetu. Specyfiką mobilnego
Internetu jest bowiem to, że istnieje wiele czynników (wiele z nich jest niezależnych od
operatora), które mogą zakłócać prawidłową propagację fal elektromagnetycznych.
Powoduje to występowanie miejsc, gdzie korzystanie z mobilnego Internetu może
powodować trudności. Wahania sygnału są jednak zjawiskiem naturalnym i zależą od
wielu czynników, taka jest bowiem specyfika mobilnego Internetu. Jakość odbieranego
sygnału zależy nie tylko od obecności stacji bazowych i ich parametrów technicznych,
lecz również od ukształtowania terenu na danym obszarze (wzniesienia, doliny), od
zalesienia, od ilości budynków oraz bardzo często od materiału z jakiego są
zbudowane budynki. Dlatego też operator nie jest w stanie w 100% przewidzieć, że
sygnał mobilnego Internetu dociera do każdego miejsca czy też budynku
Zamawiającego, jednocześnie sytuacja może się zmienić po pewny czasie, np. po
zmianach otoczenia (nowy budynek w otoczeniu rtc.). Oczywiście operatorzy mobilni
dostarczają usługę praktycznie w 95% zaludnienia naszego kraju. Prosimy zatem o
akceptacje zapisu np.: Wykonawca zagwarantuje zasięg we wskazanych miejscach,
natomiast w przypadku słabego zasięgu zaopatrzy modem w antenę zasilającą. Jeżeli
w danym miejscu z przyczyn nie zależnych od operatora nie będzie zasięgu przez
żadnego z dostawców Internetu Zamawiający wskaże inną zastępczą lokalizację.
Odpowiedź na pytanie nr 30:
Jest to kontynuacja Projektu i w chwili obecnej wszyscy Beneficjenci (300 osób) mają
dostęp do Internetu (bez względu na sposób podłączenia). Zmiany lokalu (zmiana lub
przeprowadzka Beneficjenta) zdarzały się w czasie trwania kończącego się obecnie
okresu świadczenia usługi dostępu do Internetu i nie wystąpił problem braku możliwości
podłączenia nowego lokalu do Internetu.
Zamawiający nie widzi sensu dodawania zapisu proponowanego przez Wykonawcę
pozostawiając w gestii Wykonawcy sposób rozwiązania podłączenia Beneficjenta do
szerokopasmowego Internetu.
Na terenie Gminy Błonie na całym zamieszkałym obszarze telefony komórkowe działają
bez problemów, więc istnieje nikłe prawdopodobieństwo braku możliwości podłączenia
Beneficjenta do Internetu mobilnego.
Pytanie nr 31
Mając na uwadze powyższe prosimy o zmianę zapisów SIWZ oraz przedłużenie
terminu składania ofert.
Odpowiedź na pytanie nr 31:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.
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Pytanie nr 32
Str. 1 SIWZ, pkt III
Wnosimy o obniżenie, minimalnego transferu do komputera download –128 kbit/s i
wykreślenie wymogu prędkości upload, z dodatkowym zapisem, że w obszarze
lepszych parametrów technicznych operator udostępni swoje wszystkie wyższe zasoby
Internetowe. Wg Wykonawcy takie rozwiązanie daje możliwość startu w Przetargu
również operatorów mobilnych, a tym samym oferty będą bardziej konkurencyjne
cenowo oraz możliwe do wdrożenia w podanym terminie. Ponadto pewnie większość
użytkowników będzie korzystała z dużo większych prędkości niż określone obecnie.
Odpowiedź na pytanie nr 32:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.
Pytanie nr 33
Str. 11, § 8, pkt 2 Załącznik WZP.271.5.2013
Informujemy, że abonament za usługi telekomunikacyjne jest opłacany z góry. Wyżej
wymieniony sposób rozliczania jest zgodny z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
Telekomunikacyjne, mającą bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego
zamówienia publicznego.
W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy
dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT w sposób przedstawiony
powyżej, a więc abonament za usługi telekomunikacyjne opłacany z góry.
Odpowiedź na pytanie nr 33:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14, Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie
faktury VAT za usługi objęte Umową „z góry” z zastrzeżeniem zachowania terminów
płatności określonych we wzorze Umowy.
Pytanie nr 34
Str. 11, § 8, pkt 3, Załącznik WZP.271.5.2013
Prosimy o zmianę powyższego zapisu na 30 dni od momentu wystawienia FV.
Wyjaśniamy, iż w przypadku wysyłki faktur, Wykonawca nie może brać
odpowiedzialności za wadliwe działania osób trzecich odpowiedzialnych za dystrybucję
w/w dokumentów.
Odpowiedź na pytanie nr 34:
Tym bardziej Zamawiający nie może brać odpowiedzialności za w/w działania.
Data i dostarczenie faktury należy do obowiązków Wykonawcy i jest w żaden sposób
zależne od Zamawiającego.
Pytanie nr 35
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zmawiającego aby zawarł w Umowie, że 70%
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone
Wykonawcy w terminie 30-dniowym od dnia wykonania zamówienia, żeś pozostałe
30% służyć będzie zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń. Przetrzymywanie przez 36
miesięcy 5% wartości zamówienia nie ma ekonomicznego uzasadnienia zwłaszcza gdy
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania polisy od OC na kwotę co najmniej
równą wartości złożonej oferty.
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Odpowiedź na pytanie nr 35:
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowy zapis.
Pytanie nr 36
Prosimy o doprecyzowanie w projekcie Umowy, że Wykonawca będzie odpowiedzialny
za usuwanie usterek niezawinionych przez użytkownika komputera i związanych tylko i
wyłącznie z dostępem do sygnału internetowego oraz określeniu kto będzie pokrywał
koszty pozostałych napraw usterek spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem
sprzętu (Gmina czy też Beneficjent Ostateczny).
Odpowiedź na pytanie nr 36:
Zamawiający modyfikuje wzór Umowy w § 10 poprzez dodanie ust. 8, ust. 9, ust. 10
i ust. 11:
„8. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania usterek związanych tylko i wyłącznie z
dostępem do sieci Internet i prawidłowym jej działaniem.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z dostępem do sieci Internet
(łączem internetowym), usterka usługi zgłaszana będzie do Wykonawcy wyłącznie
przez Referat Informatyki Gminy Błonie celem jej usunięcia.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia zewnętrzne instalowane
poza lokalem Beneficjenta i tym samym nie będzie pokrywał kosztów związanych z ich
naprawą, wymianą czy ponownym montażem.
11. Zamawiający pokryje koszty napraw usterek spowodowanych nieprawidłowym
użytkowaniem sprzętu zainstalowanego wewnątrz lokalu Beneficjenta, przy czym
ocena zaistniałych usterek zostanie przeprowadzona z udziałem przedstawiciela
Referatu Informatyki Gminy Błonie oraz przedstawiciela Wykonawcy.”
Pytanie nr 37
Prosimy o modyfikację zapisu Umowy § 8 ppkt 3, tak aby termin płatności był
podawany każdorazowo w treści wystawionej faktury VAT i określony na 30 dni od daty
prawidłowego jej wystawienia przez Wykonawce.
Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 11.03.2004 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 chwila realizacji
usługi). Stąd też uzasadnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej
Wykonawcy daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego znacząco utrudnia
prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego.
Odpowiedź na pytanie nr 37:
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowy zapis.
Pytanie nr 38
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie regulaminu świadczenia usług operatora,
który byłby załącznikiem do Umowy i obowiązywałby strony w zakresie nie sprzecznym
z zapisami Umowy?
Odpowiedź na pytanie nr 38:
Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20, dopuszcza stosowanie regulaminu
świadczenia usług operatora, w zakresie nie sprzecznym z zapisami Umowy i SIWZ.
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Zamawiający informuje, że skorygowany (aktualny po zmianach) wzór Umowy
w całości zamieszcza przy modyfikacji SIWZ.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy
sporządzaniu oferty przetargowej.
Zamawiający przedłużył termin składania ofert.
Nowym terminem składania ofert jest dzień 18.03.2013 r. godz. 12:00.
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert 18.03.2013 r. godz. 12:15.
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