Częstochowa, dn. 02.10.2018 r.
Nr w rejestrze zamówień publicznych: SO.261.2.37.2018.MZ

Odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego
W dniu 01.10.2018 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści
zapytania ofertowego na „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali
telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego
działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy poświęcona Wykonawcy,
będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego
działalność w formie spółki akcyjnej, w części komparycyjnej Umowy dotyczącej danych
Wykonawcy, zawarte zostaną dane, o których mowa w art. 374 § 1 ustawy z dnia 15
września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Pytanie 2:
Odnośnie postanowień § 12 ust. 1 Umowy: „Zamawiający nie wyraża zgody na cesję
wierzytelności wynikające z niniejszej umowy”, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby
powyższy zakaz nie obejmował wymagalnych należności pieniężnych?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis w § 12 ust. 1 Umowy, który przyjmuje
następujące brzmienie: „Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności
wynikające z niniejszej umowy, z wyłączeniem wymagalnych należności pieniężnych.”
Pytanie 3:
Odnośnie zapisów § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 1 Umowy, prosimy o potwierdzenie, że słuszne
jest domniemanie Wykonawcy, iż to Zamawiający jest podmiotem odpowiedzialnym
za kontrolowanie, czy kwota brutto tego zadania jest wyczerpana i powiadomi Wykonawcę
o ryzyku wykorzystania ww. kwoty z wyprzedzeniem obejmującym co najmniej 1 okresu
rozliczeniowego?
Ponadto, prosimy o wyjaśnienie, czy z chwilą wyczerpania kwoty określonej w Umowie
(również w trakcie trwania okresu rozliczeniowego), Wykonawca ma zaprzestać świadczenia
usług?
Odpowiedź:
W ocenie Zamawiającego obowiązek kontrolowania wysokości wykorzystanych środków
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w ramach obowiązującej umowy należy do obu Stron. W przypadku wykorzystania pełnej
wartości umowy, bez wcześniejszego aneksu zwiększającego jej nominalną wartość, umowa
– zgodnie z § 4 ust. 2 umowy – wygasa automatycznie, a świadczenie usług winno zostać
zawieszone. Aby uniknąć takiej sytuacji zasadne jest bieżące monitorowanie wykorzystania
środków i ewentualne zwiększenie wartości umowy w drodze aneksu.
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