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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 Zamawiający, Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, działając na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Usługi telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi w latach 
2020-2024 udziela odpowiedzi na pytania do treści SIWZ: 

Pytanie nr 1: 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy 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 nr 2: 

Zamawiający potwierdza, 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. 

 

Pytanie nr 3: 

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie  treści zapisu § 10  ust. 7 umowy - Oświadczenie o 
odstąpieniu od Umowy w przypadku określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu zostanie 
złożone na piśmie w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o podstawie 
odstąpienia. Zapis ust. 5 stanowi – Nastąpi zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy 
np.: zmiana adresu, nazwy itp. 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający dokonał zmiany treści zapisu § 10  ust. 7 istotnych postanowień umowy. 
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Pytanie nr 4: 

Zgodnie z treścią § 10 ust. 2 Umowy Wykonawca wprowadza zakaz cesji na osoby trzecie 
bez pisemnej zgody drugiej strony. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby powyższy zakaz 
nie dotyczył wymagalnych wierzytelności pieniężnych? 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający informuje, że § 10 ust. 2 Istotnych postanowień umowy nie posiada zapisów 
dotyczących zakazu cesji na osoby trzecie. 

 

Pytanie nr 5: 

W treści postanowień  § 7 ust. 4 umowy – Zamawiający wskazuje: W przypadku gdy kara 
umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiającemu służy prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Wykonawca 
zwraca się o uzupełnienie ww. postanowienia poprzez wskazanie , że łączna wysokość 
odszkodowania uzupełniającego wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej 
wartości umowy. Powyższe uzasadnia okoliczność, że maksymalna wysokość 
odszkodowania umożliwia Wykonawcy oszacowanie ryzyka kontraktowego  związanego z 
realizacją umowy. 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 ust. 4 Istotnych postanowień umowy. 

 

Pytanie nr 6: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie w § 7 ust. 1 Umowy terminu  „opóźnienie” 
wyrażeniem „zwłoka”. Wykonawca wskazuje na  wyrok SN z dn. 20 marca 1968 r., sygn.II 
CR 419/67, w świetle którego „ jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego 
zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie podnosi 
odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza się”. Uzasadnieniem dla takiej 
zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż Wykonawca będzie obciążony 
obowiązkiem  zapłaty  kar umownych nawet w sytuacji, gdyby niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. 
bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich). 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 ust. 1 Istotnych postanowień umowy. 

 

Pytanie nr 7: 

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia - dot. pkt. I.8 

-Proszę o doprecyzowanie, czy bezpłatne połączenia pomiędzy posiadanymi przez 
Zamawiającego numerami mają być rozliczne w ramach Grupy Biznesowej? 

Odpowiedź nr 7: 
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Tak. Bezpłatne połączenia pomiędzy posiadanymi przez Zamawiającego numerami mają 
być rozliczane w ramach Grup Biznesowych: Rad Osiedli i UMŁ oraz numerów DDI 
Zamawiającego z kosztem zerowym. Zamawiający uszczegółowił zapis pkt 9 Załącznika nr 
1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy pkt. I.9 – prośba o doprecyzowanie, iż naliczanie sekundowe dotyczy  połączeń 
krajowych z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, skrócone, infolinie, serwisy 
informacyjne, Premium Rate. 

Odpowiedź nr 8: 

Naliczanie sekundowe dotyczy połączeń do krajowych sieci stacjonarnych, komórkowych i 
międzynarodowych z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, skrócone, infolinie, 
serwisy informacyjne oraz Premium Rate. Zamawiający uszczegółowił zapis pkt 10 
Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 9: 

Dotyczy pkt. I.11 - Czy wymóg dostarczania szczegółowego wykazu realizowanych usług 
telekomunikacyjnych w formie bilingu, dotyczy bilingu z każdego numeru DDI, czy z całego 
dostępu ISDN PRA (30B+D)? 

Odpowiedź nr 9: 

Szczegółowe zestawienie realizowanych połączeń telekomunikacyjnych lub udostępniona 
baza bilingowa muszą zawierać wszystkie numery PSTN i DDI Zamawiającego. 
Zamawiający uszczegółowił zapis pkt 12 Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia. 

 

Pytanie nr 10: 

Załącznik nr 5 do SIWZ-  Wzór Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 6 pkt.1 oraz pkt.2 
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o odpowiedzialności w tej kwestii Wykonawcy i  
zmieni zapis na taki, że będzie samodzielnie monitorował wyczerpanie kwoty umowy? 

Odpowiedź nr 10: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 1 Istotnych postanowień umowy. 

 

Pytanie nr 11: 

Dotyczy § 6 pkt. 5 umowy - Czy opłata za abonament może być pobiera z góry natomiast 
należność za rozmowy z dołu? 

Odpowiedź nr 11: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 5 Istotnych postanowień umowy. 

 

Pytanie nr 12: 
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Dotyczy § 6 pkt.15 do pkt.19 – czy zamawiający dopuszcza przekazanie faktury 
elektronicznej na wskazany adres e mail? 

Odpowiedź nr 12: 

Elektroniczne formy przekazywania faktur do Zamawiającego zostały szczegółowo 
określone w § 6 pkt. 13 do pkt.19 Istotnych postanowień umowy. 

 

Pytanie nr 13: 

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 22 
kwietnia 2020 r. 

Odpowiedź nr 13: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie. 

 

up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
/podpis nieczytelny/ 

                       Roman Cieślak 
 

DYREKTOR 
 Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 


