
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transmisji danych oraz dostępu do sieci 

Internet dla potrzeb Powiatu Poznańskiego. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00068.2016   15.11.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00380/16    

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ZAPYTANIA: 

1. Zgodnie z § 2 ust. 6 i 7 Umowy, Zamawiający będzie regulował miesięczne opłaty za usługi  

w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 19a 

ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT obowiązek podatkowy za dostawę usług telekomunikacyjnych powstaje 

w momencie wystawienia faktury dokumentującej dostawę tego typu usługi, nie później jednak 

niż z upływem terminu płatności, z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych  

i radiokomunikacyjnych. Stąd też uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej 

Wykonawcy daty doręczenia faktury do Zamawiającego uniemożliwia prawidłowe ustalenie daty 

powstania obowiązku podatkowego, a ponadto ze względu na właściwości systemu 

rozliczeniowego Wykonawcy, poważnie utrudnia prawidłowe wystawienie faktury VAT. W związku 

z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści 

wskazanych zapisów w taki sposób, żeby termin płatności określony był na np. 30 dni od daty 

wystawienia faktury, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni 

od daty jej wystawienia. 

2. Odnośnie zapisów § 3 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 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych 

(Dz. U.  poz. 284). 

3. Odnośnie zapisów § 3 Umowy prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez 

Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne 

niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych 

przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa, czy bezprawne działania osób trzecich). 

4. Odnośnie zapisów § 4 i § 5 ust. 1 i 2 Umowy, czy Zamawiający zgodzi się zgłaszać uszkodzenia  

i awarie telefonicznie tylko na wskazaną przez wykonawcę Infolinię?  

Wykonawca informuje, że w kanale telefonicznym może zapewnić najkrótszy czas reakcji na 

zgłoszenie a ponadto Doradca telefoniczny może już przez telefon załatwić sprawę 

Zamawiającego, co w mniemaniu Wykonawcy zwiększy zadowolenie Zamawiającego z obsługi.  

Ponadto Wykonawca tylko w tym kanale kontaktu może zagwarantować bezzwłoczne 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia SMS-em. Wszystkie rozmowy z Doradcami są nagrywane  

i w razie reklamacji odsłuchiwane, dlatego Zamawiający może mieć pewność prawidłowego 

przyjęcia jego zgłoszenia. 

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o rezygnację z przesyłania zgłoszeń awarii  

e-mailem/faxem. Wykonawca w e-mailu/faxie może nie otrzymać wystarczającej ilości informacji 

aby mógł ustalić źródło problemu a to może znacznie wydłużyć czas realizacji zgłoszenia. Doradca 

będzie musiał skontaktować się z osobą Zgłaszającą co może okazać się niemożliwe. Tylko 

zgłoszenie na Infolinię i odpowiedź na pytania zadane przez Doradcę umożliwią ustalenie źródła 

problemu.  



Równocześnie zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na potwierdzanie przyjęcia 

awarii poprzez SMS? 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o doprecyzowanie, że podczas 

zgłaszania awarii, zgłaszający informuje każdorazowo Doradcę przyjmującego zgłoszenie o adresie 

email, na który ma zostać wysłane potwierdzenie przyjęcia awarii.  

5. Odnośnie zapisów § 5 ust. 1 i 2 Umowy, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących 

liczenia końca awarii. Prosimy o uznawanie za czas usunięcia awarii terminu wskazanego przez 

montera technicznego.  

Wykonawca informuje, że monter po usunięciu awarii przekazuje informację do telecentrum  

i dopiero telecentrum oddzwania (wysyła maila/sms) do Klienta z informacją o zakończeniu awarii. 

W przyjętym przez Zamawiającego sposobie liczenia czasu awarii – do awarii zaliczany będzie 

również czas od usunięcia awarii do czasu przekazania informacji do telecentrum a następnie czas 

potrzebny Doradcy telecentrum na weryfikację poprawności usunięcia awarii i oddzwonienia 

(wysłania maila/SMS) do Klienta. 

 

ODPOWIEDZI: 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów §2 ust. 6 i 7 umowy. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie procedury reklamacyjnej w odniesieniu do sposobu 

naliczania kar, o których mowa w § 3 umowy. 

3. Zamawiający potwierdza że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci 

kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub 

kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zgłaszanie uszkodzeń i awarii telefonicznie. 

Adres e-mail, na który Wykonawca ma obowiązek wysyłać potwierdzenia usunięcia awarii jest 

wskazany w umowie i Zamawiający uważa, iż nie jest konieczne, aby każdorazowo go podawać 

podczas zgłaszania awarii do Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących liczenia końca awarii, o których 

mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. 

Jest to podyktowane specyfiką pracy delegatur Zamawiającego, zakładającą zaprzestanie 

świadczenia usług klientom w przypadku awarii łączności i wznowienie świadczenia usług  

w momencie informacji o usunięciu awarii od Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


