Nr sprawy ZW.65.DOK.2021

Gdańsk, dnia 30 lipca 2021 r.
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
Odpowiedź na pytania Wykonawcy

Zamawiający - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. przekazuje poniżej treść pytań dotyczących
zapisów Zapytania ofertowego w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej
oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą kart SIM na okres 24 miesięcy dla
Agencji Rozwoju Pomorza S.A
Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Zapytania ofertowego i są wiążące dla
Wykonawców przy opracowywaniu ofert.
Pytanie nr 1.
Paragraf 5 Pkt 6 wzoru umowy.
Wnosimy o zmianę, że termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury a nie od
dnia jej doręczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał zmiany zapisów § 5 ust. 6 wzoru umowy, stanowiącego
załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, we wcześniejszych wyjaśnieniach.
Pytanie nr 2.
Paragraf 5 Pkt 7 wzoru umowy.
Wnosimy o zmianę, że dzień zapłaty to dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że brzmienie § 5 ust. 7 wzoru umowy jest tożsame z brzemieniem
zaproponowanym przez Wykonawcę, a mianowicie: Za termin zapłaty uważa się dzień
uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Pytanie nr 3.
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego
działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować
wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność
w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna umowy będzie obejmować wszelkie dane
wymagane przez art. 374 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Pytanie nr 4.
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację zapisu § 11 ust. 5 Umowy –
wskazującego, że – Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie powyższej regulacji i wskazanie, że łączna wysokość
odszkodowania z tytułu roszczeń wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej
wartości umowy. Wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania umożliwia w ocenie
Wykonawcy oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany zapisów wzoru umowy, stanowiącego
załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Pytanie nr 5.
Zgodnie z treścią § 11 ust. 4 umowy - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych
z wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia.
W celu uniknięcia w tym zakresie nieporozumień Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że
ewentualne naliczenie i potrącenie kar umownych poprzedzone zostanie postępowaniem,
które potwierdzi prawidłowość naliczania kar umownych. Powyższe wynika z okoliczności,
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
przedstawienia swojego stanowiska.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał zmiany zapisów § 11 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącego
załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, we wcześniejszych wyjaśnieniach.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w § 6 ust. 3 i 4 wskazano odpowiednio: 3. Naliczenie
przez Zamawiającego kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem stosownego
postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne
usunięcie uchybień w wykonaniu Umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary
umownej. 4. Postępowanie reklamacyjne wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będzie
prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. 2014, poz. 284).
Pytanie nr 6.
Czy zamawiający wyraża zgodę, aby połączenia stacjonarne nie były nielimitowane?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody aby połączenia stacjonarne nie były nielimitowane.
Zamawiający wymaga, zgodnie z zapisami Rozdziału II ust. 1 pkt 1 lit a, tiret 1 OPZ,
stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - nielimitowanej ilość połączeń
głosowych do krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych.

