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Warszawa, 2017-08-18 

WZP.270.106.2017 

2017-10969 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Zestawienie wraz z niezbędnymi urządzeniami, uruchomienie oraz 

świadczenie usługi dostępu do sieci Internet przy wykorzystaniu łącza radiowego w serwerowni 

centralnej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie”, znak sprawy: 

WZP.270.106.2017. 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców w odniesieniu 
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Zamawiający, działając na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 1. Wzór umowy par.3 ust.5 Wykonawca wnosi o zgodę aby regulowanie należności następowało na 
konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy 
czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie 2. Wzór umowy par.3 ust.8 Mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r. (sygn. akt 
II CRN 79/96), zgodnie z którym: "(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez 
wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego", Wykonawca wnosi o przyjęcie, że 
dniem zapłaty będzie dzień wpływu należności na konto Wykonawcy. Jak potwierdza bowiem powyższe 
orzeczenie Sądu Najwyższego, za spełnienie świadczenia pieniężnego uważa się postawienie środków 
pieniężnych do dyspozycji wierzyciela, co w przypadku płatności bezgotówkowej oznacza, że datą 
spełnienia świadczenia jest dzień, w którym świadczenie zasiliło jego rachunek bankowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 3. Wzór umowy par.6 ust.2 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż montaż niezbędnej 
infrastruktury nastąpi w miejscu którego właścicielem jest Zamawiający i nie będą wymagane inne zgody na 
przeprowadzenie montażu (np. konserwatora zabytków). 
Odpowiedź: Montaż niezbędnej infrastruktury nastąpi w miejscu którego współwłaścicielem jest 
Zamawiający. Na powyższe będzie wymagana zgoda Wspólnoty lokatorskiej. Wymaganą zgodę uzyska 
Zamawiający aby umożliwić Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 4. Ponadto Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że koszty bieżącej eksploatacji infrastruktury 
wskazanej w par.6 ust.2 umowy, tj. koszt zużycia energii elektrycznej przez te urządzenia itp., będą obciążać 
Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszty bieżącej eksploatacji infrastruktury wskazanej w par.6 ust.2 
umowy, tj. koszt zużycia energii elektrycznej przez te urządzenia itp. pokrywa Zamawiający.  
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Pytanie 5. Wzór umowy par. 10 ust. 1 Wykonawca wnosi o zgodę na zastąpienia słowa „opóźnienie” 
słowem „zwłoka”. Opóźnienia są następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. Są to okoliczności na które wykonawca nie ma wpływu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 6. Wzór umowy par. 10 ust. 8 Wykonawca wnosi o modyfikację treści par. 10 ust. 8 Umowy, 
poprzez przyjęcie, że zapłata kar umownych nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez 
Zamawiającego noty obciążeniowej. Utrzymanie postanowień umownych umożliwiających potracenie kar 
z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje bowiem możliwości weryfikacji zasadności i poprawności naliczenia 
tych kar. Jednocześnie wskazać należy, 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 
zaprezentowania swoich stanowisk. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. Akt II CR 419/67): 
„(…)jeżeli wykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za 
które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.), kary umownej nie nalicza się. Stąd 
naliczenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem 
stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne 
usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie informuje, iż wystawiając notę 
obciążeniową, Zamawiający wskazuje termin płatności jako 14 dni. 
 
Pytanie 7. Wzór umowy par. 10 ust. 11 Wykonawca wnosi o zgodę na modyfikację par. 10 ust.11w taki 
sposób, że Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem 
utraconych korzyści. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 8. Stosownie do treści art. 56 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymaga formy pisemnej lub elektronicznej i powinna zawierać co 
najmniej elementy wskazane w ust. 3 ww. przepisu. W konsekwencji Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści 
SIWZ poprzez wskazanie czy Zamawiający przewiduje, że umowy (jednostkowe) o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych będą zawierane dla poszczególnych kart SIM i jako takie zawierać będą wszystkie 
niezbędne elementy umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem że podstawowe 
warunki tych umów będzie określać umowa (główna) w sprawie udzielenia zamówienia? Jednocześnie 
Wykonawca podkreśla, iż przyjęcie przez Zamawiającego, że jedyną podstawa świadczenia usług 
telekomunikacyjnych będzie załączona do SIWZ umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
naraża Wykonawcę na naruszenie przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż umowa będzie zawarta na realizację przedmiotu zamówienia 
opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w załączniku 
nr 2 do SIWZ - wzór umowy. 
 
Pytanie 9. Wykonawca wnosi aby usługi nie wymienione w treści SIWZ i oferty Wykonawcy były 
taryfikowane zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych 
przedstawionym przez Wykonawcę? Uzasadnione jest to tym, iż w przypadku skorzystania przez 
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Zamawiającego z usług, dla których opłaty nie zostały określone w ofercie, Wykonawca musi mieć 
podstawę do rozliczenia takich usług. 
Odpowiedź: Zamawiający poniesie koszty wyłącznie za usługę opisaną w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis 
przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 10. Wzór umowy par. 3 ust. 10 pkt 2-4 postanowienia tych punktów umowy są niezrozumiałe, 
zgodnie bowiem z ust. 3 tego paragrafu okresem rozliczeniowy dla usług objętych Etapem II zamówienia 
jest jeden miesiąc kalendarzowy. Czy intencją Zamawiającego jest aby faktury wystawiane w danym roku 
były dostarczane nie później niż odpowiednio 10-ego, 9-ego i 10-ego dnia każdego miesiąca w danym roku? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby faktury za wykonaną usługę w listopadzie w danym roku 
kalendarzowym były dostarczane odpowiednio : 

1) do 10 grudnia 2018 r., za realizację Etapu II, za miesiąc listopad 2018 r. włącznie; 

2) do 9 grudnia 2019 r., za realizację Etapu II, za miesiąc listopad 2019 r. włącznie; 

3) do 10 grudnia 2020 r., za realizację Etapu II, za miesiąc listopad 2020 r. włącznie. 

 
Pytanie 11. Wzór umowy par. 5 ust. 13 – Wykonawca wnosi o sprecyzowanie kręgu osób, jakie Wykonawca 
ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę. Wykonawca wskazuje, że przedstawienie ogólnego 
wymagania aby osoby związane wykonywaniem usług świadczonych przez Wykonawcę w zakresie 
czynności administracyjno-księgowych były zatrudniane na podstawie umowy o pracę jest zbyt ogólne, 
a w konsekwencji sprzeczne z art. 29 ust. 3a PZP.  
Odpowiedź: Zamawiający wymagania co do wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności administracyjno-biurowe określił w rozdziale III 
pkt 13 (ppkt 13.1-13.6). 
Zamawiający uzna za spełniony obowiązek zatrudnienia osób wykonujących usługi w zakresie czynności 
administracyjno-biurowych przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę 
w przypadku, gdy wykonawca skieruje do realizacji zamówienia własnego pracownika (np. jednego) lub 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż podany przez 
Zamawiającego, a więc bez konieczności zatrudniania nowych pracowników. Zamawiający nie ingeruje 
w sposób prowadzenia działalności oraz organizację pracy administracyjno-biurowej Wykonawcy. 
 
Pytanie 12 otrzymane w trakcie wizji. Czy możliwy jest montaż nowego masztu, który wychodzi poza obrys 
dachu o 1m. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż nowego masztu, który wychodzi poza obrys dachu o 1m. 
 
 

wz. Dyrektora 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 

(-) Paweł Masiarz 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby 

umocowanej) 

 


