
 

 

 

Milanówek, dnia 24.02.2014 r.        

Nr sprawy: TOM.271.1.6.2014         

                                                                            

Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/6/INF/14 na  "Dostawa  symetrycznego  

               łącza internetowego dla Gminy Milanówek” 

             

Zamawiający informuje, że  w dniu 21 lutego 2014 roku wpłynęły pytania  
w sprawie ww. postępowania: 

„Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dalej „ustawą”, zwracam się z uprzejmą 
prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 
 
 

1. Proszę o sprecyzowanie liczby komputerów w każdej z wymienionych 
jednostek(obiektów) jakie należy podłączyć do sieci Internet, wraz z informacjami o ich 
rozlokowaniu w każdym z obiektów. 
 

odpowiedź Zamawiającego: 
Zespół Szkół Gminnych Nr 1 ul. Królewska 69 - 20 zestawów komputerowych (sala 
komputerowa) 
Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Literacka 20  - 16 zestawów komputerowych (sala 
komputerowa) 
Zespół Szkół Gminnych Nr 3 ul. Żabie Oczko 1 - 26 zestawów komputerowych (sala 
komputerowa) 
Milanowskie Centrum Kultury ul. Kościelna 3 - 2 zestawy komputerowe (pomieszczenie 
biurowe) 
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiderkiewicza 41 – 2 zestawy komputerowe (pomieszczenie 
biurowe) 
 

2. Czy komputery  są wyposażone w karty sieciowe Ethernet (gniazdo RJ45) do 
transmisji przewodowej ? 
 

odpowiedź Zamawiającego: 
Komputery są wyposażone w karty sieciową Ethernet. 
 
 

3. Czy światłowody będące do dyspozycji oferenta, są sprawne, do wykorzystania bez 
konieczności ich testowania i naprawy ? 

 
odpowiedź Zamawiającego: 
Tak światłowód jest sprawny, nie trzeba go testować ani naprawiać. 
 

4. Jaki jest typ światłowodów (jednomodowy, mulitimodowy)? 
 

odpowiedź Zamawiającego: 
Światłowód jest jednomodowy. 
 



 

 

5. Jakie są końcówki  światłowodów? 

 
odpowiedź Zamawiającego: 
Kabel rozszyty jest na przełącznicy, zakończony przejściówką adapter.  
 

6. Jakie są relacje światłowodu względem wymienionych obiektów ? 
 
odpowiedź Zamawiającego: 
Pytanie jest nie zrozumiale dla Zamawiającego. 
 

7. Czy wymieniowe światłowody znajdują się w każdym z obiektów w pomieszczeniach 
dedykowanych do lokowania urządzeń transmisyjnych (np. serwerownia)? 

 
odpowiedź Zamawiającego: 
Światłowody znajdują się w szafach teleinformatycznej  w każdej z lokalizacji.  
 

8. Czy w każdym z obiektów, w którym znajdują się komputery do podłączenia do 
Internetu, znajduje się jakaś sieć Ethernet rozprowadzona po budynku z 
wyprowadzeniem w okolicy komputerów ? 

 
odpowiedź Zamawiającego: 
Tak znajduje się. 
 

9. Jakie jest uzasadnienie dla zawarcia umowy na czas dłuższy niż 4 lata (vide art. 
142PZP). 

 
odpowiedź Zamawiającego: 
Okres trwania umowy wynika z wymagań trwałości projektu, w ramach którego 
przedmiotowe zamówienie jest realizowane. 
 

10. Pkt 3 ppkt 6) SIWZ – dla ilu osób ma być przeprowadzenie szkole z obsługi 
dostarczonego sprzętu ? 

 
odpowiedź Zamawiającego: 
Ilość osób które maja być przeszkolone to cztery osoby. 
 
 
 

11. Pkt 3 SIWZ w zw. z § 3 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 załącznik nr 6 do SIWZ –dwa rodzaje 
protokołów odbioru – indywidualnych i końcowego oraz termin na zawarcie tego 
ostatniego (7 dni kalendarzowych). Termin realizacji przyłączenia do sieci liczony jest 
od dnia spisania protokołu końcowego, co oznacza, że z 20 dni kalendarzowych na 
przyłączenie zostaje faktycznie 13 dni – wnioskujemy do zamawiającego albo o 
wydłużenie terminu na przyłączenie do sieci z uwagi na brak możliwości wykonania 
Zamówienia w tak krótkim czasie. 

 
odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

12. Pkt 4 SIWZ –usługa ma być uruchomiona do 24 marca, zaś za okres świadczenia 
usługi ma być przyjęty 24 marca, zaś za okres rozpoczęcia świadczenia usługi ma być 
przyjęty 25 marca. Prosimy o możliwość  wydłużenia tego terminu o min. 21 dni. 

 
odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



 

 

 
13. § 2 ust. 7 załącznika nr 6 do SIWZ – do uwzględnienia w kalkulacji oferty Wykonawca 

potrzebuje podania ile Zamawiający przewiduje takich zmian ? 1-2, 2-4, 4-10 ? 

odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje ze 1-2. 
 

14. §5 ust. 5 i 6 załącznika nr 6 do SIWZ wprowadza dwa różne terminy płatności – 7 i 30 
dni od dnia doręczenia faktury. Czy Zamawiający może wyeliminować owa 
nieścisłość? Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę aby regulowanie należności 
następował na konto bankowe Wykonawcy w terminie ….(do wpisania termin przyjęty 
przez zamawiającego w następstwie ujednolicenia terminu 7 i 30 dniowego) dni od 
daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczania faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? 
Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych 
określenie terminu płatności na odpowiednio 7/30 dni od daty otrzymania faktury 
przez Zamawiającego nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku 
podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcję skarbowe z tytułu 
nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób 
prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia 05.04.2004r. 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 
15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. 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 obniżenia 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 Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę. 
Faktura za wykonanie przyłącza wraz z aktywacją będzie zapłacona w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego, natomiast faktury za abonament płatne będą w terminie 
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego. 
 
 

15. §5 ust. 7 załącznika nr 6 do SIWZ – 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. 

odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę. 
 

16. §5 ust. 2 załącznika nr 6 do SIWZ – czy zamawiający wyrazi zgodę na 

doprecyzowanie na potrzeby postępowania, iż pod pojęciem dni roboczych należy 

uważać dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy? 



 

 

odpowiedź Zamawiającego: 
Regulacje w tym zakresie zawiera § 14 ust 5 załącznika nr 6 do SIWZ. 

 

17. §11 załącznika nr 6 do SIWZ – kary za „opóźnienia” oraz sankcja za opóźnienie w 

postaci odstąpienia od umowy – nie możemy się na to zgodzić, ponieważ opóźnienia są 

następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Czy 

zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienia słowa „opóźnienia” słowem „zwłoka”? 

opóźnienia są następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. Są to okoliczności na które wykonawca nie ma wpływu. 

 
odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę. 
 

18. §11 ust 5 załącznika nr 6 do SIWZ – Potracenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy – 

postanowienie jest dla wykonawców niekorzystne, ponieważ w ten sposób nie 

możemy ustosunkować się co do zasadności naliczenia kar. Czy Zamawiający zgodzi 

się żeby zapłata kar umownych nastąpiła w ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez 

Zamawiającego noty obciążeniowej – potrącenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie 

daje możliwości weryfikacji zasadności i poprawności naliczenia tych kar. Ponadto 

Zamawiający będzie miał także zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 

dlatego Wykonawca nie widzi potrzeby wyrażania zgody na potrącanie kar 

umownych wynagrodzenia należnego. Ponadto wskazać należy, że kara umowna 

powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, 

co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają 

możliwość zaprezentowania swoich stanowisk. Zgodnie z wyrokiem Sądu 

Najwyższego (sygn.. akt II CR 419/67):”(…)jeżeli wykonanie lub nienależyte 

wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona 

zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471kc.), kary umownej nie nalicza się. 

stąd naliczenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone 

przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu 

umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz 

ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych. 

odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę. 

                 

 

                  Z poważaniem 

                       Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
                                                                                                                     /-/ 

                                                                                                         Janusz Pilitowski    


