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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych telefonów komórkowych 

i urządzeń wraz z usługami telefonii komórkowej i bezprzewodowego 

internetu (znak sprawy: ZP/DO/1/PZ/23/19). 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zarząd 

Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach jako Zamawiający informuje, 

że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W związku 

z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z następującymi wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy 

prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona 

Wykonawcy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh. 

Odpowiedź: 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienił komparycję wzoru umowy 

stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.  

Aktualny wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

Pytanie 2: 

Biorąc pod uwagę, okoliczność, że Zamawiający przewidział kary umowne, w ocenie 

Wykonawcy zasadnym jest wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych, bowiem 

umożliwia to oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie treści postanowień § 11 Umowy o zapis, zgodnie 

z którym: 

„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie postanowień, § 11 ust. 1, ust.2 

umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego 

w Umowie”?  

W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną wysokość ograniczenia całkowitej 

wysokości kar umownych do proponowanej wysokości 20 % wartości Umowy brutto, 

zwracamy się o wskazanie innej wartości procentowej. W ocenie Wykonawcy kary powinny 

bowiem służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, jednak 

nie powinny być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zakresie 

proponowanym w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie naliczania kar 
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umownych. Zamawiający naliczy kary w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa  

i orzecznictwem. 

 

Pytanie 3: 

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie 

zapisu w § 11 ust. 4 umowy poprzez dodanie treści: W przypadku, gdy szkoda wynikła 

z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przekraczałaby wysokość kar 

umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych, poprzez wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania 

uzupełniającego wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. 

Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania 

umożliwia Wykonawcy oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę (uzupełnienie) w § 11 ust. 4 wzoru 

umowy. 

 

Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje,  

że dokonał następujących zmian treści SIWZ: 

1) We wzorze umowy w § 1 dodano ust. 10 w brzmieniu: 

„10.  Usługi telekomunikacyjne nie uwzględnione w Załączniku nr 1 do Umowy będą 

realizowane przez Wykonawcę na warunkach ogólnych dla klientów biznesowych.”. 

Aktualny wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

2) We wzorze umowy § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne nie może wynieść więcej niż 24 godziny 

od chwili prawidłowo wypełnionego zgłoszenia serwisowego.”. 

Aktualny wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

3) Punkty 9.1, 10.8, 11.2 oraz 11.3 SIWZ otrzymują brzmienie: 

„9.1.  Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 23.10.2019 r.”, 

„10.8. Ofertę należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym w sposób 

następujący: "Oferta na dostawę telefonów wraz z usługami telefonii 

komórkowej (znak sprawy: ZP/DO/1/PZ/23/19)". Opakowanie powinno być 

opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, 

jak również napisem: "Nie otwierać przed dniem 24.09.2019 r., godzina 9:30", 

„11.2. Termin składania ofert upływa w dniu 24.09.2019 r. o godz. 9:00. Za moment 

złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.”, 

„11.3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego 

- parter, pokój nr 015.”. 
 

 

Załącznik: 

- Aktualny wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ)     Dyrektor  

      Zarządu Transportu  

         Metropolitalnego 

Sporządziła:         (-) Małgorzata Gutowska 

Grażyna Zemeła 

nr tel. 32 743 84 71 

gzemela@matropoliaztm.pl 


