
Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl : 29.11.2010r.

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
        Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i zapewnienie
        dostępu do sieci Internet dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
        znak postępowania: NZ-NA/I/PN/19/10

TREŚC ZAPYTAŃ Nr 4-7 WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm., ostatnia zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 161,
poz.1078), Zamawiający informuje, że w dniu 26.11.2010 r. wpłynęły niżej wymienione
pytania dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 4
Wzór umowy § 3 ust. 2 i 3 – przewiduje możliwość odstąpienia od umowy. Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na wykreślenie tego zapisu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu.

Pytanie nr 5
Wzór umowy § 4 ust. 4 treść tego paragrafu przewiduje możliwość zmiany, w tym
zwiększenia ilości połączeń. W ust. 12 tego paragrafu ustalono maksymalną wysokość
wynagrodzenia jakie wykonawca mógłby otrzymać w wyniku realizacji tej umowy. Z uwagi
na powyższe ograniczenie wynagrodzenia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie
ust. 4 lub zmianę jego treści w ten sposób, iż na końcu zostanie dodane zdanie w brzmieniu
„ z zastrzeżeniem ust. 12”.
Prosimy o wyjaśnienie, czy wskazana w ust. 12 kwota jest kwotą netto czy brutto?
Czy Zamawiający przewiduje zmianę maksymalnego wynagrodzenia na wypadek
zwiększenia ilości połączeń, o których mowa w ust. 4?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust. 4 w § 4 oraz nie wyraża zgody na zmianę
jego treści.
Kwota wskazana w ust. 12 jest kwotą brutto.
Zamawiający nie przewiduje zmiany maksymalnego wynagrodzenia na wypadek zwiększenia
ilości połączeń, o których mowa w ust. 4.

Pytanie nr 6
Wzór umowy § 6 ust. 2, 3, 4, 5 – przewiduje kary umowne bez określenia górnej granicy. Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie wysokości kar do 10% wartości umowy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie kar umownych do 10% wartości umowy.

Pytanie nr 7
W związku z udzieloną przez Państwa odpowiedzią na zapytanie z dnia 23.11.2010 r. proszę
o zmianę brzmienia punktu w Załączniku nr 5 do SIWZ, Lp. 8, tak by punkt zyskał nowe
brzmienie zgodne z Państwa odpowiedzią w tym temacie, a mianowicie: „Cena za minutę
połączeń do sieci komórkowych (Orange, Plus, Era).”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia pkt. (Lp) 8 w załączniku nr 5 do SIWZ.
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