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ODPOWTEDZ NA PYTANIA WYKONAWCY

Sprawa: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonamej dla Urzędu Staty-

stycznego w Warszawie w latach Ż016 - 20Ż0

Stosownie do postanowień ań. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamó_

wień publicznych (Dz. U. zŻ0I5 r. poz.2164) zamawiający odpowiada na pytania wyko-

nawcy:

Pytanie: Wykonawca nłraca się o potwierdzenie' że w przypadku wyboru oferĘ l|'ykonawcy

prowadzqcego działalność gospodarczq w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów

poświęcona Wykonawcy, będzie obejmowąć wszelkie dane wymagane przez art. 371 s ] KSH.

odpowiedź: Część komparacyjna umowy jeśli wygra spółka akcyjna będzie miała brzmienie

jak w przykładzie:

ABCABC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawię przy ulicy Zzzzzzzzzzzz 11 wpisana

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejo-

nowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod m KRS 0000000000, NIP 000-000-00-00,

REGON 000000000, o kapitale zakładowym w wysokości 000 000 zł, reprezentowana przez

Aaaaaaaaa Baaaaaaaaa _ Prezesa Zarządu

Ccccccccc Dddddddd - Prokurenta.

Pytanie: |I/ykonawca zwraca z pytaniem czy Zamawiajqcy wyraża zgodę na modyfikacj ę tre-

ści postanowień $ 7 (Imowy poprzez dodanie zapisu, zgodnie z którym.' ,'Całkowita suma kar

umownych naliczonych na podstawie $ 7 ust. 2, ust3, ust.4, $ I j ust 5 Umowy nie przelcroczy

20%o wąrtości łqcznego wynagrodzenia brutto określonego w Urnowe, a lqczna sumą kgr

umownych, boniJikat, odszkodowań naliczołtych w danym miesiqcu na podstawę Umowy
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nie przekroczy sumy opłąt należnych ltykonawcy zą świądczenie usług w danym miesiqcu"?

IĘykonawca wskazuje, że okłeślenie maksymalnej wysokości kar umownych spowoduje moż-

liwość oszącowania ryzyka kontrak1owego nłiqzanego z realizacjq umowy. Jerlnocześnie mą-

jqc na uwadze sytuację w której Zamawiajqcy nie uwzględniłby ograniczenia całkowitej wy-

sokości kar umownych w proponowanej wysokości, LVykonawca nłraca się o roruażenie

przez Zamawiajqcego i zaproponowąnie innej wąrtości procentowej.

Pytanie: Zamawiajqcy w par. 7 wzoru umowy naWada na l|ykonawcę szereg kat umownych.

|Tykonawca przystępujqc do realizacji ząmówienia musi ponieść pewne koszty a projekt po-

winien być także rentowny. |I/ykonawca chcqc zabezpieczyć swój zysk na reąlizącji projektu

musi mieć możliwość ograniczenia krlr umownych do pewnej wysokości. Czy w zwiqzku z po-

wyższym Zamawiajqcy dopuści, aby wysokość naliczonych knr umownych w trakcie realizacji

zamówienia nie przekroczyła wysokości 30% całkowitej łłartości ząmówienia.

odpowiedź: W postępowaniu są stosowane dwa typy kar umownych: pierwszy dotyczy kary

za nie przestrzeganie klauzuli społecznej, drugi typ to kara przewidziana za nienależyte reali-

zowanie przedmiotu umowy.

Kara za naruszenie klauzuli społecznej jest w takim wymiarze' aby zniechęció wykonawcę

do jej naruszenia' powiązana ona jest z potencjalnym wynagrodzeniem jakie otrzymywałaby

osoba zatrudniona u wykonawcy. Tu jakiekolwiek limitowanie kary lub określanie maksy-

malnej wartości jest sprzeczne z ideą społecznego aspektu zamówień publicznych, zatem

niemożliwe do zastosowania.

Kara umowna zwliązana z realizacją przedmiotu zamówienia jest skonstruowana w następują-

cy sposób: $ 7 ust. 2: ',Za kaŻdą pełną dobę przer\\ry w świadczeniu usług objętych Umową

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej

dla danej lokalizacji, liczone1 z faktur VAT z ostatnich ttzech okresów rozliczeniowych

dla danej lokalizacji z dokładnością do 1 grosza w górę.'' W umowie poczyniono Ież zastrze-

Żenie, Że,,Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŻyte wykonanie

Umowy będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły

wyŻszej.'' Postanowienia umowy są zatem bardziej liberalne niż postuluje to wykonawca,

ponieważ liczone są nie od wartości umowy' ale od wartości faktur z 3 okresów rozliczenio-

wych dla lokalizacji w której nastąpiło przerwanie świadczenia usług. Wymiar kary jest miar-

kowany. Dla zobrazowania problemu zamawiający posłuży się przykładem: średnia wartość

opłaty miesięcznej wynosi 1 000, 00 zł. Przerwa w świadczeniu usługi, nie związana z działa-

niem siły wyższej, wynosi 70 godzin, Zatęm do wymiaru kary umownej zalicza się dwie pełne

doby. Stąd kara wynosząca 2115 z 1 000,00 zł, czyli 133,33 zł. W ten sposób skonstruowana

kara umowna ma stymulować wykonanie zobowiązania, wypełniać funkcję represyjną i kom_
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pensacyjną. Podkreślenia wymaga fakt, Że w tym okesie zamawiający będzie musiał ponosió

dodatkowe wydatki na korzystanie z telefonów komórkowych i irrnych środków łączności.

W ograniczonym zakresie będzie teŻ realizował obowiąki ustawowe.

Zamaułiający Zwraca uwagę też na to, że nie stosuje innych środków zabezpieczających na|e-

Źle wykonanie umowy' jak choćby obowipek wniesienia zabezpieczenia. Gdyby zgodnie

z wnioskiem wykonawcy została ustalona jakakolwiek góma granica kar i została skonsumo-

wana w pierwszych latach świadczenia usługi, zamawiający nie miałaby możliwości egze-

kwowania umowy ponad groŹbę od jej odstąpienia. Dlatego zamavłiający odmawia okeślenia

maksymalnej wysokości kar umownych.

Pytanie: ,,Zamcrwiajqcy w Formuląrzu oferty, załqcznik 5 przedstawia tabelę z punktami

z poszczególne funkcjonalności. Prosimy o doprecyzowanie jak interpretować zapisy w poniż-

szych rekordach. Z poniższego przyHadu wynika' że za posiadanie funkcji automatycznej se-

kretąrki' Wykonawca otrzymuje 0 punktów, zaś za jej brak ]-4 punktów do wyboru który

nie jest ściśle ustalony.

0p. lp. 2p. 4p.

Funkcjonalności
podstawowego
aparatu telefonicz-
nego

(l) (2) (3) (4) (5) (6)

aparat /stacja
dokująca/ system
posiada funkcję
lub ma wbudowa-
ną automatyczną
sekretarkę

oo

E

posiada funk-
cję lub wbu-
dowaną au-
tomatyczną
sekretarkę

Podobnq sytuącję majq rekordy, gdzie za posiadanie funkcjonalności Wykonawcct otrzymuje

l punkt, zaś zajej brak 0,2,1 punkty do wyboru, który nie jest ścisłe olcreślony'

posiadanie zasila-
cza zewnęlrznego
lub wbudowanęgo

ś

E
B

posiada zasi-
lacz zewnętrz-
ny lub wbudo-
wany

Odpowiedź: Proszę zapoznać się z objaśnieniem Zawartym w dodatku nr 5 do SIWZ ,,opis

przedmiotu zamówienia'', który informuje, Że ,, Funkcjonalności podzielone sq na dwie grupy:

wymagane - te, których nie spełnienie powoduje, że zamąwiajqcy uzna, że oferta nie jest

zgodna z wymaganiami i opcjonalne - których spełnienie powoduje, ze oferta wykonawcy sta-
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je się atrakcyjniejsza dla zamawiajqcego. Im bardziej dana funkcjorulność jest użyteczna tym

więcej punkow otrzymuje oferta. Niektóre funkcjonalności wymagane również doslarczajq

wykonawcy dodatkowych punkłów, choć zazwyczaj punktowane sq 0 p' i oceniane tylko

w zakresie czy dana funkcjonalność występuje' czy też nie'

Zamawiajqcy dopuszcza, aby tam gdzie jest to technicznie możliwe dana funkcjonalność była

zapewniona w sposób dowolny przez wykonawcę np. poprzez wbudowane funkcje aparatu

telefonicznego, system lub centralę np.: dla aparatu podstawowego wymągąna jest funkcjo-

nalność automątycznej sekretarki. Ta funkcjonalność może być zapewniona poprzez urzqdze-

nie zamontowąne w aparacie telefonicznym, w stacji dokujqcej, ale też w każdy inny sposób

np. przez system lub centralę telefonicznq'' (s'11)' Funkcjonalnośó ,,aparat/stacja

dokująca/ system posiada funkcję lub ma wbudowaną automatyczną sekretarkę'' jest funkcjo-

nalnością wymagalną, oznacza to, że oferta wykonawcy nie posiadająca tej funkcjonalności

iest niezgodna z SIWZ, a zatem zostanie odrzucona. Za posiadanie tej funkcjonalności otrzy-

muje się 0 puŃtów.

Funkcjonalność ,,posiadanie zasi|acza zewnętrznego lub wbudowanego'' jest też funkcjonal-

nością wymagalną, jednakże zamawiający zdecydował się za jej posiadanie premiować ofertę

wykonawcy I punktem.

Ętanie: ,,Zamawiclj qcy w clodatku 5' dla aparatów sekretarskich i dyrektorskich lĄ)ymaga

regulowanego kąta ustawienia wświetlacza a wymagania z tabeli w dodatku l sugerujq,

Że wymągane Sq ąpąrąty DECT. Ponieważ aparaĘ DECT nie majq uchylnych wyświetlaczy,

prosimy o doprecyzowanie, czy wymóg został wprowadzony omyłkowo.

odpowiedź: Nie jest prawdą, Że zamawiający oczekuje tylko na ofertę z aparatami typu

DECT. Zamawiaj ący w nieznaczny sposób premiuje ten typ aparatu. Faktem jednak jest, Że

przy tym typie aparatu nie ma uchylnych wyświetlaczy, dlatego zarnawia1ący modyfikuje

dodatek nr l do SIWZ ,,Formularz ofeńy'' i dodatek nr 5 do SIWZ ',opis 
przedmiotu zamó-

wienia'' zamienia wymagalność funkcjonalności ,,posiadanie regulowanego kąta ustawienia

wyświetlacza'' z wymaganej na opcjonalną'

Pytanie: ,,Zamawiajqcy w dodatku 5, dla aparatów sekretąrskich i dyrektorskich wymaqą

funkcionalności busy lamp field (BLF) oraz programowalne przyciski (80 przycisków apar(lt

sekretarski,' 40 przycisków aparat dyrektorski) a wymagania z tąbeli w dodatku l sugerujq,

że wymagane Sq ąparąty DECT' Poniewąż aparąty DECT nie majq funkcjonalności BLF,

prosimy o doprecyzowanie, czy wymóg zostrlł wprowadzony omyłkowo. "
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odpowiedź: Nie jest prawdą' Że zamalńający oczekuje tylko na ofertę z aparatami typu

DECT. Zamawiający określił istotną dla niego funkcjonalnośó, wykonawca musi zapropono-

wać rozwiązanie , aby ją ztealizować. Wymóg nie został wprowadzony omyłkowo.

Pytanie: ,,Zamawiajqcy w dodątku 5 informuje, że ząpewni infrastrukturę aktywnq i pasyłnq

(str. 11) a na slronie 5 informuje, że nie dopuszcza rozwiqzań opartych na posiadanej dedy-

kowanej dlą sieci LAN oraz WAN oraz jako opcja dopuszcza realizację usługi z wykorzysta-

niem centrali (central) wirtualnej (str. 8). Itykonawca rozumie, że struktura paswna to oką'

blowąnie kategorii 3 dla telefonii analogowej i TDM orąz kategorii 5 dla IP, a struklura ąk'

Wna to switche i routery zainstalowane miedzy innymi w sieci LAN. Prosimy o doprecyzo-

wanie który z zapisów są prawidłowe i jakie ząsoby zostąnq zagwąrantowane przez Zamawia-

jqcego, tym bardziej, że wirtualna centrala pracuje w obszarze IP. ''

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiajqcy zapewni;

a) Okablowanie kategorii 5 pod wszystkie wymagane telefony. W przypadku braku pro-

simy o informację, czy Zamawiajqcy zapewni okablowanie kategorii 3.

b) Miejsce w serwerowniąch lub pomieszczeniach wydzielonych pod centrale telefoniczne

w każdej z lokalizacji w szafach rack ] 9'. W przypadku braku szafrack' prosimy o informację

czy |I/ykonawca ma dostarczyć szafy rack.

c) Zasiląnie energetyczne 230V- do zasilenia central i telefonów

d) Uziemienie do central telefonicznych

e) Krosownice pomiędzy sieciq wewnętrznq Zamawiajqcego a centralq telefonicznq Wy-

konawcy

Odpowiedź:

. na p}tanie a) zamawiający nie dopuszcza do stosowania rozwiązan, realizowanych

w oparciu o istniejącą infrastrukturę kategorii 5, zarówno pasywną jak i aktywną, stano-

wiącą w rozumieniu wykonawcy infrastrukturę sieci LAN. ZamawiĄący dopuszcza reali-

zację rozwiązań opartych na istniejącym obecnie okablowaniu kategorii 3' Nie mniej jed_

nak stan okablowania kategorii 3 pozostawia do przeglądu dokonanego przez wykonawcę

w czasie spotkania wykonawców;

. na p}tanie b) zamawiający udostępni pomieszczenia pod centralę telefoniczną. Wykonaw-

ca zobowiązany jest dostarczyó we własnym zakesie szafy rack;

. na pytanie c) zamawiający zapewni zasilanie energetyczne 230 V do zasilania centrali i

telefonów;

. na pranie d) zamawiający umożliwi wykonawcy dostęp do elementów infrastruktury bu_

dyŃu, umożliwiając wykonanie przez Wykonawcę uziemienie central.
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. na p)'tanie e) zamawiający zapewni dostęp do kosownic pomiędzy siecią wewnętrzną

kategorii 3 a centralą telefoniczną wykonawcy w lokalizacjach, w których krosownice

są zainstalowane. Zamawiający dopuszcza montaŻ niezbędnych komponentów, wymaga-

nych dla dostarczanej przez wykonawcę usługi.

Pytanie: Zamawiajqcy w dodatku 5, Funkcjonalność systemu wymąga realizacji połqczeń

faksowych i modemowych z wykorzystaniem posiadanych urzqdzeń' Ponieważ dla danych

obszarów Wykonawca musi zabezpieczyć odpowiedniq ilość interfejsów analogowych. Prosi-

my o podanie tych ilości dlc poszczególnych lokalizacji'

odpowiedź.' Proszę zapoznać się z załącznikiem do dodatku nr 5 do SIWZ ,,opis przedmiotu

zamówienia'', szczególnie z kolumną l9 i 20.

Pytanie: Zamawiajqcy w dodątku 1 wykazuje Abonoment we wszystkich lokalizacjach jako 63

linie. Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju linie chodzi i ile sztuk ponieważ jako linia

może być.' linia analogowa (1 kanał); linia ISDN BRA (2 kanały); linia ISDN PRA (30 kana-

łów). Prosimy tez o przypisanie danych ilości do konkretnej lokalizacji.

Odpowiedź: Proszę zapoznaÓ się z załącznikiem do dodatku nr 5 do SIWZ ,,opis przedmiotu

zamówienia''.

Pytanie: ,'Poniewąż w zapisie wymagań SIWZ Zamawiajqcy nie pisze nic o wieku przyszłego

sprzętu (centrale i telefony) a majqc na uwadze długość umowy 48 miesięcy. Prosimy o po-

twierdzenie, że Zamawiajqcy wymaga dostarczenie no]łego Sprzętu. ''

odpowiedź: Centrale i telefony są własnością wykonawcy, to on musi wykazywać troskę

o ich należyte funkcjonowanie, dokonywać konserwacji a dodatkowo w przypadku aparatów

w oznaczonych okesach prowadzić dezynfekcję. Zamawiający wymaga tylko, aby spŹęt nie

miał widocznych śladów uż}tkowania lub uszkodzeń, ponieważ to otwarłoby potencjalne

spory, kto jest winny za ich spowodowanie. oczywiście zamawiający chciałby, aby sprzęt był

nowy, jednak z lwagi na społeczną odpowiedzialność związaną z ochroną środowiska natu_

ralnego' takiego warunku nie stawia, w zamian oczekuje Sprzętu sprawne go. Dop'tlszcza za-

tem sprzęt okeślany mianem - refurbishedl.

I Refurbished syn.: powstąwowy, !eżak mąg(Lzynow' po prezentacjach na konferencjach. To okeślenie produk-

fu, który z jakięgoś powodu wrócił do producenta lub autoryZowanego serwisu, gdz|e został profesjonalnie od-

nowiony.
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Pytanie: ',Zamawiajqcy w Dodatku nr 4, $4 pkt 6 ppkt } wymaga wykazania miesięcznego

ąbonąmentu dla poszczególnej 1 linii. Ponieważ w lokalizacjach klienta mogq być w róznych

technologiach w każdej z lokalizacji, proponuje się aby abonament za linie był wykazany

dla po s zcze gó lnyc h I o kal izacj i.''

odpowiedź: Poszczególne wartości abonamentu można uśrednić ' Zamawiający nie zgadza

się, aby abonament za linie był liczony dla kużdej lokalizacji osobno według róŹnych stawek.

Pytanie: ,' Zamawiajqcy wymągą dla telefonów stacji dokujqcej z selłetarkq lub jej funkcjo-

nalności w centrąli telefonicznej. Z prakłyki wynika, że funkcjonalność ta jest rzadko wyko-

rzyswaną ą dodatkowo obarczona ryzykiem pozostąwienią wiadomości i jej nie odczytania

w odpowiednim czttsie ze względu np. że pracownik był na urlopie bqdź na nłolnieniu choro-

bowym. Dlatego teŻ prosimy o rozpątrzenie czy funkcjonalność tą jest potrzebna i czy Zama-

wiajqcy może z niej zrezygnować. ''

odpowiedź: Nie' Zamawiający nie rezygnuje z tej funkcjonalności. Wykonawca moŻe za-

proponowaó zrealizowanie tej funkcjonalności w dowolny sposób.

Pytanie: ',Zamawiajqcy w aparatach selcretarsko - dyrektorskich wyma4ą możliwości połq-

czenia bezpośredniego na aparaty dyrektorskie (min. do aparatów dyrektorskich)' Poniewąż

aparaty DECT nie majq takiej funkcjonalności' Prosimy Zamawiajqcego o usunięcie zapisu

lub jego korektę. "

odpowiedź: Nie. Zamawiający nie rezygnuje z tej fuŃcjonalności. Wykonawca moŻe za-

proponować zrea|izowanie tej funkcjonalności w dowolny sposób.

Pytanie: ,, Prosimy wyrażenie zgody na przeprowadzenie audytu w poszczególnych lokaliza-

cjach wraz z udostępnieniem informacji o osobąch kontaktowych ze strony Zamawiajqcego

wraz z numerąmi telefonów. Ze względu na weryfikację technicznq poszczególnych lokąliza-

cji, prosimy też o wydłużenie cząsu skłądania ofert do 30.06.2016 r."

Pytanie: ,,Jednocześnie zwracamy się z prośbq o zmianę terminu sHądania ofełt i wydłużenie

go do dnia 25'06.2016 r' Czas ten jest niezbędłry do sprawdzenia możliwości technicznych

świadczenią usług i prawidłowego przygotowania oferty' "

odpowiedź: Zamawiający informuje, że zarnietza w każdej lokalizacji zorganizować spotka_

nia z wykonawcami' według harmonogramu:

. IJrząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 0Ż-134 Warszawa - spotkanie

z wykonawcami w dniu 7 czerwca 201ó roku o godzinie 9:00, zebranie w lobby Urzędu

(przy wejściu głównym)'
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. Uruąd Statystyczny w Warszawie oddział w ostrołęce, ul. Insurekcyjna 3' 07-410 ostro-

łęka _ spotkanie z wykonawcami w dniu 7 częrwca 2016 roku o godzinie 14:00, zębranie

w wej ściu głównym.

. Urząd Statystyczny w Warszawię oddział

06-400 Ciechanów - spotkanie z wykonawcami

9:00 zebranie w sali nr 226, I piętro.

w Ciechanowie, ul. Nadrze czna I,

w dniu 8 czerwca 2016 roku o godzinie

. Urząd Statystyczny w Warszawie oddział w Siedlcach, ul. Pułaskiego l9l21' 08_110 Sie_

dlce- spotkanie z wykonawcami w dniu 8 częrwca 2016 roku o godzinie 14:00, zebranie na

parterze budynku w pokoju nr 3.

. IJrząd Statystyczny w Warszawie oddział w Płocku, ul. otolińska 2|' 09'407 Płock - spo-

tkanie z wykonawcami w dniu 9 częru]ca 2016 roku o godzinie 14:00, zebranie w pokoju

ff 109 A (Sekretariat)- pierwsze piętro.

W czasie spotkania wykonawcy mogą zapoznać się z infrastrukturą budynków. Pyania nale-

Ży zgłaszać pisemnie, odpowiedź zostanie udzielona równieŹ pisemnie i udostępniona

wszystkim wykonawcom.

Jednocześnie zama'wiający odpowiadając na p}tania wykonawcy czyni zastrzężenie dotyczą_

ce lokalizacji w Płocku. Wykonawcy w ramach umowy mogą zaproponować świadczenie

usługi w różnych technologiach. Ztóinicovłanie może tęż wystąpić w ramach oferty jednego

wykonawcy i być uzależnione np. od waruŃów technicznych danej lokalizacji. W przypadku

lokalizacji w Płocku wymagane jest, aby ptzed złoŻen\em ofęrty wykonawca upewnił się.

czy zaproponowane rozwiązania związanie ze świadczeniem usługi Zyskają akceptację

lub jeśli trzeba zapewnili sobie współpracę właściciela budynku. Poczynionę zastrzeŻenie jesI

szczególnie istotne w tych technologiach, które przewidują konieczność ingerowania w budy_

nek. Uzgodnień nie trzeba dokony'waó, gdy rozwiązanie będzie wymagało tylko korzystania

z infrastruktury pasy'rłłrej pomies zczeń zajmowanych przez zamawiającego.

Dane właściciela budynku w Płocku to: ''WEKTRA 
HOLDING'' Spółka z o.o., ul. otolińska

21, tel' Ż4 367 -54-99 '

Pytanie: ,,Zamawiajqcy w treści SIWZ i wymogach udziąłu w postępowaniu zawarł klauzulę

społecznq dotyczqcq zatrudnienią na czas realizacji zamówienią co najmniej 1 osoby bezro-

botnej na postąwie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy. lVykonawca pragnie rwrócić

uwagę Zamawiajqcego, że w postępowaniach na usługi telekomunikacyjne, jak równiez

w wiodqcych firmach świadczqcych usługi telekomunikacyjne zątrudnione sq osoby o bąrdzo

specyficznych kompetencjach zwiqzanych z realizacjq takich usług (inzynierowie, kierownicy

projektów' specjaliści od produktu i wdrążąnia usług telekomunikncyjnych posiadajqcych
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certyfrknty' szkolenia itd.)' osoby takie posiadajq niezbędnq wiedzę i doświadczenie we wdra-

żaniu usług telekomunikacyjnych oraz sposobie i efektywności ich realizacji, a ponadto po-

siadajq zazwyczaj wieloletnie doświądczenie przy realizacji takich projektów. Zątrudnienie

w takim przypadku osoby bezrobotnej, nawet posiadajqcej pewne kompetencje, stąnowi zą-

równo dlą Zamąwiajqcego jak i |I/ykonawcy swoiste zagrożenie zwiqzane z właściwq i zgodnq

z zapisami specyfikacji realizacjq usług objętych przedmiotem zamówienia. Ponądto na trw.

rynku pracy (wśród osób bezrobotnych) zazwyczaj trudno jest znaleźć osobę z wysokimi kwa-

lifikacjani, gdyż jest duży popyt na tak specyficzne kompetencje a osoby posiadajqce takie

kompetencje nie majq potrzeby rejestrowania się jako osoba bezrobolną. Ponądto Zamawią-

jqcy winien wziqć pod uwagę, że w przypadku ztntrudnienia dodatkowej osoby do realizacji

ząmówienia, Wykonawca będzie musiał w koszty projektu wliczyć koszty zatrudnienia takiej

osoby przez cały olłes obowiq4nuania umowy, a zatrudnienie osoby o odpowiednich lołalifi-

kacjach wiqże się z wysokimi kosztąmi. To przeWada się bezpośrednio ną koszt, jaki Zama-

wiajqcy będzie musiał ponieść w zwiqzku z realizacją tego zamówienia, gdyż koszt zatrudnie-

nia dodatkowej osoby podrozy cenę zaproponowąnq w ofercie Wykonawcy' Zamuwiajqcy

w przypadku postępowań na usługi telekomunikacyjne chcqc ząwrzeć klauzulę społecznq

w specyJikacji' powinien raczej wziqć pod uwagę zasoby ludzie' jakie posiada Wykonawca

chcqcy realizowąć zamówienie, kompetencje osób zatrudnionych przy takich projektach oraz

ich doświadczenie. Najbardziej wymiernq klauzulq społecznq w tej sytuacj i będzie zastosowa-

nie wymogu zatrudnienic osób na umowę prącę zgodnie z art' 29 ust' 1 pkt 1) Ustawy PZP,

który mówi, że Zamawiajqcy może zawrzeć wymóg zatrudnienia przy realizacji ząmówienia

osób Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, jeżeli

jest to uzasadnione przedmiolem i charąkterem tych czynności' LY przypadku świadczenirl

usłu7 telekomunikacyjnych charakter czynności, jakie |I/ykonawca musi wykonclć, w szczegóI-

ności tych zwiqzanych z wdrażaniem usługi jest bardzo specyficzny, a zatem w takim przypad-

ku naj korzystniejszym dla Zamawiajqcego rozwiqzaniem iest poslawienie na kompelencje'

doświadczenie i specyficzne umiejętności osób zatrudnionych przez realizacji zamówienia-

Wobec powyższego zwracamy się z prośbq o zmianę SIWZ poprzez zamianę Hauzuli społecz'

nej doĘczqcej zatrudnienią osoby bezrobolnej na posiadanie przez |I/ykonawcę osób zatrud-

nionych na umowę o pracę, które będq brały udział przy realizacji niniejszego ząmówienia-

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodę na proponowanq zmianę? ''

odpowiedź: Nie' Przy realizacji umowy nie pracują tylko inżynierowie i technicy' ale

też personel pomocniczy. Jeśli uwagi wykonawcy o ścisłej specjalizacji są zasadne, to możę

pozyskać pracownika w oparciu o skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do grupy perso_

nelu pomocniczego. Wykonawcy, w ramach społecznej odpowiedzialności powinno zależeó
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na aktywizacj i zawodowej, choćby wymaganej przez zamawiającego jednej osoby, która nie

potrafi sobie poradziÓ na rynku pracy lub na ten rynek wejśó. Proszę pamiętać, Że bezrobotny

to także osoba młoda, bez doświadczenia zawodowego, niekoniecznie wysokiej klasy specja-

lista, o którym wspomina wykonawca.

Ętanie: Zamawiajqcy w treści SI|IIZ zawarł klauzulę społecznq doĘczącq zatrudnienia oso-

by bezrobotnej ną obszarze, w którym jest realizowąne ząmówienie i w olvesie jego realizacji'

l|ykonawca zwrąca uwągę, że przedmiot zamówienią zgodnie ze specyfikacjq będzie realizo-

wany w 6 róŻnych miejscach ną terenie Polski (tj' 6 lokalizacji świadczenią usług telefonii

stacjonarnej). Czy znaczy to, że Wykonawca jest zobligowany zatrudnić osobę bezrobotnq

w jednej z lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia?

I|ąrto w tym miejscu nvrócić uwagę, Że specyfika firmy telekomunikacyjnej szeroko rozbudo-

wanej w całym kraju powoduje' że osoby niebędqce zątrudnione w lokalizacji, gdzie majq być

świadczone usługi również bezpośrednio mogq brać udziął w realizacji zamówienia. Zatem

potrzeba spełnienia warunku z klauzuli społecznej może wymagać od l ykonawcy zatrudnie-

nia osoby w innym miejscu niż wskazane jako lokalizacja Zamawiajqcego. Czy wobec tego

Zamawiajqcy dopuści, aby osoba bezrobotna mogła być zątrudniona również w innym mie-

ście niż wskazane jako lokalizacje świadczenia usług?

odpowiedź: Nie, zamawiający sformułował warunek odmiennie i nie zgadza się na jego mo-

dyfikację. Warunek określony jest w sposób następujący ,,Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia

przy wykonaniu zamówienia nieprzerwanie do końca trwanią umowy' co najmniej } osoby

bezrobotnei na podstawie skierowąnia Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawq z dnią

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r.

Nr 69, poz' 41 5 tj. z późn. zm.) lub na podstawie włąściwego dokumentu kierujqcego bezro-

botnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujqcy się realizacjq ządań z ząkresu

rynku pracy olcreślony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym

wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę''' (s.3 _ 4 SIWZ) oznacza to, że wykonaw-

ca ptzy realizacji zamówienia ma zatrudnić, co najmniej 1 osobę skierowaną z odpowiedniego

urzędu. Zamawiający nie \łymaga, aby dana osoba zatrudniona była w mieście, gdzie znajdu-

je się lokalizacja zamawiającego, a wymaga, by była ona zatrudniona przy realizacji umowy.

Nawet w postanowieniu na stronie 4 w brzmięniu: 
',...brak 

na obszarze w którym jest reali_

zowanę Zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania

zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez te osoby''. Wspomina się o ',obszarze' 
gdzie

realizuje się zamówienie'' a nie o ',mieście, w którym znajduje się lokalizacja zamawiające_

go".
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Zamawiapcy nie zna organizacji wewnętrznej wykonawcy i specyfiki jego działania. To wy-

konawca musi samodzielnie ocenić, co w jego przypadku oznacza pojęcie ,,obszar w którym

realizowane jest zamówienie".

Pytanie: ,'Zamawiajqcy w Formularzu Cenowym orąz wzorze umowy par. 1 ust. 6 pkt 5) wy-

maga wyceny połqczeń międzynarodowych do lłajów UE. Wykonawca informuje, iż połqcze-

nia międzynarodowe dzielq się na te wykoryłuane na numery stacjonarne orąz nu numery

komórkowe, a ich rozpiętość cenowajest bardzo duŻą. Czy Zamawiajqcy potwierdzą' że połq-

czenia międzynarodowe wycenione przez |vykonawcę w niniejszym postępowaniu będq doty-

czyć połqczeń międzynarodowych stacjonarnych do krajów Unii Europejskiej? "

odpowiedź: Tak, dotyczy połączeń telefonicznych stacjonarnych' W przypadku połączeń

na telefony komórkowe będzie miało zastosowanie postanowienie w brzmieniu: ,,Ił' przypad-

ku skorzystania przez Zamawiajqcego z usług telekomunikacyjnych nieobjęĘch Umowq, koszl

tych usług zostanie ustalony na podstawie aktualnego i publicznie dostępnego cennika Wyko-

nąwcy. '' ($ 4 ust. 7 projektu umo}vy).

Pytanie: ,,Zamawiajqcy w par. 3 ust. 2'wzoru umowy zastrzega możliwość ronłiqzania umo-

wy z zachowaniem 3'miesięcznego ol<resu wypowiedzenia. I|ykonawca Zwrącą uwagę,

że co do zasady umowy w zamówieniach publicznych sq zawierane na czas oznaczony,

a świadczenie wykonawcy winno być tożSąme ze świadczeniem określonym w składanej przez

niego ofercie' Zatem umowa nie może być rozwiqzana w każdym dowolnym czasie przez Za'

mawiajqcego czy też l|/ykonawcę. IĘszelkie zapisy zezwclajqce na rozwiqzanie umowy mogq

spowodowtlć, Że projekt dla l|ykonawcy stąnie Się nierentowny' LI/ ocenie Krajowej lzby od-

wołrtwczej' ,,Zastrzeżenie benłarunkowej możliwości 3 miesięcznego wypowiedzenia przez

zamawiajqcego dctnego rodzaju umowy _ nie jest dopuszczalne' z punktu widzenia osiqgnięcia

celów, którym służq umowy realizacyjne zamówień publicznych i bez ustąlenią zasąd rozli'

czeń z tym ałiqzanych. Sytuacja taka może spowodować, iż ustąlone ceny oferty, mimo,

że rentowne przy założeniu 36 miesięcznego okresu realizacji umowy, mogq się okazać przy-

noszqce Stratę, gdyby zamawiajqcy zdecydował się wypowiedzieć umowę np' po 6'cio mie-

sięcznym okresie jej obowiq4nvania. ", "Cechq tego stosunku zobowiqzaniowego jest trwa-

łość, rozumiana w ten sposób, że ustawa nie przewiduje możliwości dowolnego rorwiqzyvva-

nia tego stosunku przez żadnq ze stron." I| zwiqzku z powyższym i zgodnie z liniq orzeczniczq

KIo wnosimy o usunięcie powyższego zapisu z wzoru umowy. "
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odpowiedź: Tak. ZamawiĄący podziela ten pogląd. Postanowienie to znalazło się tylko

i wyłącznie dlatego, że w jednym z przetargów wykonawca domagał się umieszczenia posta-

nowienia w podobnym brzmieniu . Zamawiający wykręśla to postanowienie.

Pytanie: ,,Zgodnie z $ 5 ust. 8 wzoru Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego

Wykonawcy uważa się dzień obciqżenia rachunku Zamawiajqcego' Należy zwrócić uwagę'

że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechnq zasadq oraz liniq

orzecznictwa Sqdu Najwyższego (por' uchwała SN z dn' 4 sĘcznia l995 r. sygn. CZP 161/94),

w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uwaza

się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu ltykonawcy), a nie dzień obciqżenia

rachunku bankowego dłużniką (tu Zamawiajqcego) Czy w zwiqzku z poi|yższym Zamawiajq-

cy wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu i uzna dniem zapłaĘ dzień uznania rachunku

b ankow e go Il y konaw cy? "

odpowiedź: Nie, jest to kwestia umowy między stronami. Jeśli wykonawca będzie nalegał

na zmianę postanowienia, zamawia1ący moŻe je zmienió, jednakże termin zapłaty wydłuży

z 21 do 30 dni.

Pytanie: ,,Zamawiajqcy w par. 7 ust. 7 wzoru umowy zastrzegą możliwość dochodzenia od-

szkodowąnia uzupełniającego ponad zastrzeżonq na jego rzecz katę umolvnq' Wykonawca

nłraca uw(1gę, że jest w stanie ponieść koszĘ rzecz7+visrych Strat jakie poniósł Zamawiajqcy,

czyli faktycznych wydatków poniesionych przez Zamawiajqcego, nie może nątomiąst ponosić

odpowiedzialności za wszystkie korzyści jakie mógł utracić Zamawiajqcy. Ponoszenie przez

Wykonawcę tąkich kosztów może spowodować nierentowność projektu, a dla lłykonawcy

może stać się bezpodstawnym wzbogaceniem. Czy wobec powyższego Zamawiajqcy uzupełni

zapis powyższego paragrafu poprzez dodanie zdania: "('..) do wysokości rzeczyłiście ponie-

sionej szkody"? "

odpowiedź: Zamawiający jest urzędem administracji publicznej, posługiwanie się przez za-

mawiającego pojęciem utraconych korzyści (lucrum cessans) jest raczej niemożliwe, jednak

przychyla się do wniosku wykonawcy i dokonuje korekty postanowienia umowy w sposób

zaproponowany przez wykonawcę.

Pytanie: ,,Zamawiajqcy w par. 12 wzoru umowy wskazuje w jakich przypadkach moŻną sklcl-

dać reklamacje' Wykonawca zwraca uwagę, że ustawodawca wskazuje sposób zgłaszania

i rozpatrwąnią reklamacji dotyczqcych usług telekomunikaĘnych w Rozporzqdzeniu Mini-

stra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych z dnia
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24 lutego 20l1 r. (Dz. U' z 20]4r. poz. 284). Czy Zamawiajqcy pob|ierdza, że postępov)anie

reklamacyjne wyniWe w trakcie realizacji zamówienią będzie prowadzone na zasadąch za'

warrych w ww. Rozporzqdzeniu? Czy Zamawiajqcy uzupelni zapisy wzoru umowy w powyż'

szym zakłesie? Prosimy o niezwłoczne udzielenie oclpowiedzi. ''

odpowiedź: Zamavłia1ący potwierdza, Źe postępowanie reklamacyjne wynikłe w trakcie rea_

lizacji zamówienia, a dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych będzie prowadzone

na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Administracj i i Cyfryzacji w sprawie re-

klamacji usług telekomunikacyjnych z dnia 24 lutego Ż0l4 r. (Dz.U. z20l4r. poz.284).

opis przedmiotu zamówienia, tak jak i odpowiedzi na py'tania wykonawców staną się załącz-

nikiem do umowy. W opisie przedmiotu zamówienia na stronie l5 w podrozdziale ,,Reklama-

cje" zamawiający podał ,,Procedura reklamacyjna została opisana w Rozporzqdzeniu Mini-

stra Administracji i Cyfryzacj i z dnia 24 lutego 20l1 r' w sprawie reklamacji usługi teleko-

munikacyjnej '' ' Umieszczenie dodatkowego postanowienia w umowie zamawiający uznaje

za zbędne.

Pytanie: ',Proszę o potwierdzenie, Że ilelvoć w SI|7Z Zamawiajqcy posługuje się terminem

"ceną" ma na myśli stosowne przepisy: USTAWA PZP art' 2 pkt ], USTAWA z dnia 9 maja

20]4 r. o informowaniu o cenąch towarów iusługart.3 ust. 1 pkt ] i ust. 2', USTAIVA o NA-

R)D)I,I/YM BANKU P)LSKIM art. 3] USTAWA o DENOMINACJI ZŁoTEGo ąrt. 1 2.''

odpowiedź: Zamawiający uznaje, Że cena ofertowa brutto to wartość \łyraŻona w jednost-

kach pieniężnych, którą jest obowiązany zapłaciÓ wykonawcy za usługę. W cenie uwzględnia

się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych prze-

pisów sprzedaż usługi podlega obciąŻeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem ak-

cyzowym. W cenie ofertowej brutto wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty,

opłaty konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty i rabaty.

Pytaniel Zgodnie z rozdziałem 8, pkt II (KRWERIA WB)RU NAJK)RZYSTNIEJSZEI

oFERTy I ZASADy )CENY )FERT) Zamawiajqcy będzie przyznawał punkty za długość

olłesu od podpisania umowy do momentu rozpoczęcia świadczenią usługi' Powyższy zapis

preferuje wykonawców dysponujqcych infrastrukturq w lokalizacjach Zamawiajqcego. Czy

w zwiqzku z powyższym Zamawiajqcy może usunqć v)w. kryterium oceny?

odpowiedź: Nie, zamawiający tak skonstruował wymagania, że posiadanie przez wykonaw-

cę elementu infrastruktury nie ustawia dotychczasowego dostawcy usługi w uprzywilejowa-

nej pozycji, ponieważ:
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1) nie podzielił zamówienia na części, a zamawiającego nie wiąże ulnowa na wszystkie loka-

lizacje z jednym wykonawcą, zatęm jeśli przetarg wygra dotychczasowy wykonawca

świadczący usługi w jednej z lokalizacji to jego ewentualna przewaga nad pozostałymi

wykonawcami jest marginalna, a okres o którym wspomina wykonawca liczy się do czasu

uruchomienia usługi w ostatniej lokalizacji;

2) dopuścił do stosowania wszystkich technologii świadczenia usługi' w niektórych nie jest

konieczne nawet doprowadzanie łącza telefionicznego do budynku;

3) nie ograniczył konkurencj i poprzez postawienie jakichkolwiek wymagań technologicz-

nych.

Dodatkowo zamavłiający pragnie podkreślić, że z powodów organizacyjnych nie jest dla nie-

go obojętne od kiedy wykonawca rozpocznie swoją działalnośó usługową, dlatego wprowa-

dził to kry.terium oceny.

UWAGA: Zamawiający informuje o istotnej zmianie dotyczącej zakresu postępowania.

Z powodów organizacyjno - prawnych z postępowania zamawiający wyłącza lokalizację

Urzędu Statystycznego w Warszawie oddział w Radomiu, ul. Planty 39/45 i zmienia w tym

zakesie dokumentacj ę przetargową. W związku z tym' żę jest to zmiana istotna zamawiający

planuje przesunąć termin składania ofert na piątek, 24 czetwca 2016 roku. Miejsce i godzina

składania ofert pozostają bez zmiany. Stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie

ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych i stronie Intemetowej zamawiającego.
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