
 

 

 

 

Warszawa, 2015-04-16 

WZP.6151.11.2015 

2015-04277 

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
świadczenie usługi Contact Center oraz usługi zaprojektowania, skonfigurowania, wdrożenia, 

przeprowadzenia szkoleń i utrzymania Interfejsu komunikacyjnego SWU oraz świadczenie usługi wysyłania 

krótkich wiadomości tekstowych SMS. 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 
Wykonawców w odniesieniu do treści SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) 
zwanej dalej „ustawą Pzp” przytacza treść pytań oraz udziela następujących odpowiedzi: 

 

PYTANIE 1: 

Dotyczy: Rozdział 5, pkt. 5 OPZ. 

Czy istnieje możliwość, że Zamawiający złoży więcej niż jedno zamówienie opcjonalne w 
przedziale 5001 do 10 000 Zgłoszeń miesięcznie? 

Czy Zamawiający może złożyć jedno zamówienie opcjonalne, którego wielkość jest 
wielokrotnością zamówienia podstawowego np.: 10 002 – 20 000 Zgłoszeń miesięcznie lub 20 004 
– 40 000 Zgłoszeń miesięcznie? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie może złożyć więcej niż jednego zamówienia opcjonalnego w przedziale 5001 do 
10 000 Zgłoszeń miesięcznie. 

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia podstawowego oraz możliwość zlecenia 
zamówienia opcjonalnego w przedziale 5001 do 10 000 Zgłoszeń miesięcznie. 

 

PYTANIE 2: 

Dotyczy: Rozdział 5, pkt. 7 

Czy Zamawiający poprzez dostępność usługi Contact Center rozumie dostępność systemów 
teleinformatycznych Wykonawcy na poziomie 99,5% w skali miesiąca? 

Jaki powinien być procent połączeń telefonicznych odebranych i w jakim czasie (AVT) po zejściu z 
IVR? 



 

 

Jaki powinien być maksymalny czas obsługi zgłoszeń z kanałów innych niż telefoniczny? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż: 

- dostępność na poziomie 99,5% w skali miesiąca dotyczy łącznej dostępności dla poszczególnych 
usług i systemów; 

- 99,5% połączeń telefonicznych powinno być odebranych w czasie 55 sek. po zejściu z IVR; 

- maksymalny czas obsługi zgłoszeń z kanałów innych niż telefoniczny może wynieść 30 minut. 

 

PYTANIE 3: 

Dotyczy: Rozdział 6, pkt. 4 a) 

Jakie parametry jakościowe (operacyjne) mają zostać uwzględnione w comiesięcznym raporcie 
dostarczanym Zamawiającemu? 

Prosimy o podanie listy tych parametrów z informacją, które z nich powinny być objęte 
zestawieniem dziennym, tygodniowym i miesięcznym np.: 

Ilość połączeń przychodzących do IVR – zestawienie dzienne etc. 

Odpowiedź 

W opinii Zamawiającego OPZ w tej kwestii jest wyczerpujący. Zamawiający nie przewiduje zmian 
SIWZ w tym zakresie.  

 

PYTANIE 4: 

Dotyczy: Rozdział 6, pkt. 4 D. c) 

Jaki procent rozmów ma być nagrywany przez Wykonawcę? Jaka powinna być dostępność systemu 
nagrywania rozmów Wykonawcy? 

Czy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zdalny dostęp do nagranych 
(zakończonych) rozmów np.: online? 

W jaki sposób nagrane rozmowy mają być przekazywane Zamawiającemu (np.: płyty CD, udział 
sieciowy etc.)? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymaga: 

- 100% nagranych rozmów; 

- dostępu online oraz przez SFTP; 

- przekazywania w trybie miesięcznym w postaci nagranych płyt DVD. 

 

PYTANIE 5: 

Dotyczy: Rozdział 10, pkt. 4 



 

 

Skoro system SWU Zamawiającego ma zapewniać wysoką dostępność na poziomie 99,9%, co 
zapewnione zostaje m.in. poprzez rozlokowanie infrastruktury Zamawiającego w trzech ośrodkach 
przetwarzania danych, to czy również Wykonawca  zobowiązany jest zapewnić wysoką dostępność 
usługi Contact Center poprzez jego rozlokowanie w ośrodkach podstawowym i zapasowym? 

Jeśli nie, to czy Zamawiający przewiduje możliwość niższej dostępności usługi Contact Center w 
przypadkach losowych takich jak: pożar, klęska żywiołowa, awaria sieci energetycznej, etc? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy metody zagwarantowania wymaganej dostępności i nie 
przewiduje możliwości obniżenia progu dostępności. 

 

PYTANIE 6: 

Jaki jest czas na rozpoczęcie świadczenia usługi Contact Center przez Wykonawcę od momentu 
podpisania Umowy?  

Odpowiedź 

Czas na rozpoczęcie świadczenia usługi Contact Center przez Wykonawcę od momentu podpisania 
Umowy określony jest w harmonogramie będącym Załącznikiem nr 3 do OPZ. 

 

PYTANIE 7: 

Jakiego typu dane Zamawiający zamierza pozyskiwać za pomocą agentów contact center oraz 
interfejsu Web?  

Czy są to dane jawne, chronione, poufne, dane osobowe? 

Odpowiedź 

Do zadań personelu Contact Center nie należy pozyskiwanie danych typu: jawne, chronione, 
poufne, dane osobowe. 

Wykonawca dokona analizy i klasyfikacji pozyskiwanych danych w trakcie obsługi zgłoszeń i w 
przypadku zaistnienia konieczności przetwarzania danych podlegających ochronie, Wykonawca 
przygotuje wymagane dokumenty konieczne do przetwarzania tego rodzaju danych. 

 

PYTANIE 8: 

Czy obsługa VOIP / Skype powinna obejmować również chat? 

Odpowiedź 

Tak, obsługa VOIP / Skype powinna obejmować również chat i czas oczekiwania w ramach tego 
kanału nie może przekroczyć 1 minuty. 

 

PYTANIE 9: 

Co oznacza wykaz obejść zastosowanych w związku z obsługą zgłoszeń? 



 

 

Jakie informacje ma obejmować raport dotyczący wykazu obejść? 

Odpowiedź 

Przez obejście Zamawiający rozumie: 

Metodę stosowaną w celu jak najszybszego przywrócenia normalnego, tj. zgodnego z opisem, 
działania Usługi IT w przypadku zaistnienia Incydentu, polegającą na zastosowaniu tymczasowego 
rozwiązania. 

Wykaz obejść jest jednym ze zbiorów danych Bazy wiedzy I linii wsparcia 

Wykaz obejść powinien zawierać listę zastosowanych obejść w powiązaniu z incydentami, których 
one dotyczą. 

 

PYTANIE 10: 

WYM.PON.SMS.120 „Usługa musi zapewniać możliwość zdefiniowania ustalonej treści nadpisu 
wiadomości SMS….”  

Czy Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zdefiniowanie tego nadpisu i przekazanie go do 
wykonawcy celem wprowadzenia do systemu wykonawcy? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza - zakłada wcześniejsze zdefiniowanie tego nadpisu i przekazanie go 
do wykonawcy celem wprowadzenia do systemu wykonawcy. 

 

PYTANIE 11: 

WYM.PON.SMS.160  

pkt d)  „możliwość usuwania wiadomości jeżeli widomość nie została jeszcze przekazana do 
abonenta”  

Pyt. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia wiadomości do momentu przetworzenia 
przez system wykonawcy?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia wiadomości do momentu przetworzenia przez system 
wykonawcy. 

 

PYTANIE 12: 

WYM.PON.SMS.160  

Pkt e) „możliwość wysyłki seryjnej umożliwiającą wysyłkę dużej ilości wiadomości ….”  

Pyt. Czy Zamawiający może doprecyzować wymaganie określając wymaganą maksymalną 
wydajność usługi w jednostce czasu np. xxSMS/s, xxSMS/h? 

Odpowiedź 



 

 

Zamawiający wymaga minimalnej wydajności usługi na poziomie 100SMS/s. 

PYTANIE 13 

WYM.PON.SMS.220 „Nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia każdego miesięcznego 
okresu rozliczeniowego 

Pyt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu do 7 dni roboczych? 

Odpowiedź 

Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie okresu określonego w wymaganiu 
WYM.OPZ.SMS.220. 

 

PYTANIE 14: 

„…………..Raport (biling) musi zawierać w szczególności rozliczenie kosztów…oraz czasy 
wysłania i dostarczenia wiadomości SMS…: 

Pyt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie raportu o czasach jako oddzielny dokument? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie raportu o czasach w formie oddzielnego 
dokumentu. 

PYTANIE 15:  

Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, Wymagania w zakresie świadczenie usługi 
wysyłania SMS, Zamawiający zapisał, iż „Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość 
bieżącego monitoringu stanu, ilości, oraz czasu wysłania i dostarczenia wiadomości SMS, a także 
SLA usługi – niezależnie od dostarczanego miesięcznego raportu (bilingu).” 

 

Pyt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w sposób następujący: „Wykonawca 
zapewni Zamawiającemu możliwość bieżącego monitoringu stanu, ilości, oraz czasu wysłania 
wiadomości  SMS – niezależnie od dostarczanego miesięcznego raportu (bilingu).”? 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

PYTANIE 16: 

WYM.PON.SMS.270 „Dostępność usługi w przypadku chwilowego zaniku…w czasie nie 
dłuższym niż 4 h od momentu zgłoszenia 

Pyt. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na niżej zaproponowany 

„Dostępność usługi w przypadku chwilowego zaniku lub całkowitej/długotrwałej utraty 
jakiejkolwiek funkcjonalności działającej usługi, występujących w systemach Wykonawcy, musi 
zostać przywrócona w czasie nie dłuższym niż  24 h  gdy zgłoszenie nastąpi w dniu roboczym w 
godzinach  8:00 - 18:00  lub 72 h  gdy zgłoszenie nastąpi poza tymi godzinami lub w dni wolne od 
pracy. 



 

 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wymagania WYM.OPZ.SMS.270. 

 

PYTANIE 17: 

WYM.PON.SMS.290 „      w godzinach roboczych….”  

Pyt. Prosimy o sprecyzowanie czy jako dni robocze należy uznać powszechnie obowiązujący 
kalendarz dni roboczych i świąt w danym roku a godziny robocze to od 8:00 do 16:00 

Odpowiedź 

Wszelkie definicje, w tym definicja Godzin roboczych, znajdują się w OPZ. 

 

PYTANIE 18: 

Jaki jest wymagany przez Zamawiającego czas uruchomienia usługi Wysyłania Krótkich 
Wiadomości Tekstowych od momentu podpisania Umowy? 

Odpowiedź 

Czas na uruchomienia usługi Wysyłania Krótkich Wiadomości Tekstowych przez Wykonawcę od 
momentu podpisania Umowy określony jest w harmonogramie będącym Załącznikiem nr 3 do 
OPZ. 

 

PYTANIE 19: 

WYM.OPZ.SMS.220 

Jaki jest wymagany przez Zamawiającego czas dostarczenia SMS? 

Odpowiedź 

Zamawiający na podstawie pytania dokonuje modyfikacji treści wymagania WYM.OPZ.SMS.220 
do następującej postaci: 

„Nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport (biling) ze świadczonej usługi. Raport (biling) musi 
zawierać w szczególności rozliczenie kosztów wychodzących wiadomości SMS oraz czasy 
wysłania i dostarczenia wiadomości SMS.” 

 

PYTANIE 20: 

WYM.OPZ.SMS.260 

Czy Zamawiający oczekuje aby infrastruktura Wykonawcy była infrastrukturą rozproszoną 
geograficzne? 

Odpowiedź 



 

 

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy metody zagwarantowania wymaganej dostępności i nie 
przewiduje możliwości obniżenia progu dostępności. 

 

PYTANIE 21: 

WYM.PON.SMS.300 „Połączenie systemu Zamawiającego….zaszyfrowanego łącza VPN….” 

Mając na uwadze wymagane SLA i dostępność usługi prosimy o odpowiedź na pytanie czy 
Zamawiający udostępni dedykowane, redundantne łącze o odpowiedniej przepustowości na 
potrzeby zestawienia VPN? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia łączy dedykowanych, natomiast posiada łącza dostępu 
do Internetu o przepustowości 100Mbit/s. 

 

PYTANIE 22: 

Rozdział 2. Przedmiot i cel zamówienia 
Punkt 3. Opracowanie Skryptów Call Center w ilości nie mniejszej niż 1 dla każdej grupy 
Zgłaszających 

Pytanie: Czy poprzez grupy Zgłaszających rozumiemy grupy z załącznika nr 2 do OPZ – 
„OGÓLNY OPIS PLATFORMY  P1” – rozdział: INTERESARIUSZE PROJEKTU? – 1. 
Usługobiorcy, 2. Personel medyczny, 3. Usługodawcy, 4. Płatnicy, 5. Inne oraz 6.CSIOZ 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający poprzez grupy Zgłaszających rozumiemy grupy z załącznika nr 2 do OPZ – 
„OGÓLNY OPIS PLATFORMY  P1” – rozdział: INTERESARIUSZE PROJEKTU: 

1. Usługobiorcy, 2. Personel medyczny, 3. Usługodawcy, 4. Płatnicy, 5. Inne oraz 6.CSIOZ 

 

PYTANIE 23: 

Rozdział 5. Wymagania wspólne dla funkcji Call Center, Help Desk i I Linii wsparcia 
Punkt 12. Należy przyjąć, że Contact Center Wykonawcy będzie współdziałało z Rezerwowym 
Contact Center zapewnianym przez Zamawiającego.  Należy przewidzieć możliwość 
skonfigurowania mechanizmów przekierowania połączeń przychodzących na Call Center 
Wykonawcy, na linie telefoniczne Rezerwowego Contact Center. 

Pytanie: Czy zgłoszenia zarejestrowane przez rezerwowe Contact Center Zamawiającego mają być 
przekazywane (synchronizowane) do Contact Center Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Tak, zgłoszenia zarejestrowane przez rezerwowe Contact Center Zamawiającego mają być 
przekazywane (synchronizowane) do Contact Center Wykonawcy. 

 

PYTANIE 24: 



 

 

Rozdział 7. Wymagania dla SWU Wykonawcy 
Punkt 1.7. Automatyczna rejestracja zgłoszeń na podstawie zdarzeń pochodzących z systemów 
monitorujących pracę określonych urządzeń np.: serwerów, urządzeń sieciowych, UPS. 
Przekazywanie takich zgłoszeń powinno być możliwe automatycznie, poprzez co najmniej jedną z 
dróg:[…] 

Pytanie: W jakim celu zdarzenia z systemów monitorujących będą przekazywane do SWU 
Wykonawcy? Czy takie zdarzenia nie powinny być zarejestrowane w SWU Zamawiającego i 
automatycznie przekierowywane do administratorów konkretnych systemów/urządzeń jako 
incydenty? 

Odpowiedź 

Obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z OPZ jest przekazywanie komunikatów o zdarzeniach do 
SWU Wykonawców Systemów Zamawiającego. 

 

PYTANIE 25: 

Rozdział 7. Wymagania dla SWU Wykonawcy 

Punkt 1.8, Podpunkt e) Priorytet Zgłoszenia definiowany automatycznie na podstawie kategorii 
zgłoszenia i pilności. 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza, aby Priorytet Zgłoszenia wyliczany był zgodnie z 
najlepszymi praktykami ITIL na podstawie Pilności i Wpływu(Zasięgu)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ i nie przywiduje zmian w tym zakresie. 

 

PYTANIE 26: 

Rozdział 7. Wymagania dla SWU Wykonawcy 

Punkt 2.4, podpunkt: uruchomienie procesu akceptacyjnego dla Wniosków o standardową usługę. 

Pytanie: Czy proces akceptacyjny (akceptacja w strukturze organizacyjnej Zamawiającego) ma się 
odbywać po stronie SWU Wykonawcy? Jeśli tak, to ile osób będzie zaangażowanych w proces 
akceptacji (możliwość wyceny licencji)? 

Odpowiedź 

SWU Wykonawcy i SWU Zamawiającego komunikują się przez Interfejs komunikacyjny. Należy 
opracować odpowiednie komunikaty i ich przepływy. 

 

PYTANIE 27: 

Rozdział 7. Wymagania dla SWU Wykonawcy 

Punkt 2.6.3 Rejestracja Incydentów przesyłanych drogą elektroniczną lub poprzez interfejsy czy 
web serwisy z systemów monitorowania infrastruktury. W ramach projektu Wykonawca zapewni 



 

 

opracowanie komunikacji pomiędzy własnym SWU, a funkcjonującymi w środowisku 
Zamawiającego systemami monitorowania. 

Pytanie: W jakim celu rejestracja zdarzeń powinna się odbywać w SWU Wykonawcy? Czy to nie 
spowolni dotarcia zdarzeń z systemów monitorowania do Administratorów systemów? Jakie prace 
miałaby wykonywać I linia wsparcia po stronie SWU Wykonawcy na zdarzeniach? 

Odpowiedź 

Komunikacja z systemów monitorowania do Administratorów systemów powinna odbywać się 
wielotorowo; równolegle do różnych grup administratorów. Zadania I linii wsparcia Wykonawcy 
określone są w OPZ w Rozdziale 5 - Wymagania wspólne dla funkcji Call Center, Help Desk i I 
Linii wsparcia. 

 

PYTANIE 28: 

Rozdział 7. Wymagania dla SWU Wykonawcy 

Punkt 2.8.7 SWU Wykonawcy musi posiadać możliwość definiowania i edycji  statusów Zleceń, 
przez Koordynatora I linii wsparcia. 

Pytanie: Jak rozumiemy chodzi tu o zmianę statusu dla zlecenia a nie modyfikowanie lub 
dodawanie statusów do systemu z uprawnieniami administratora? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza taką interpretacje wymagania. 

 

PYTANIE 29: 

Rozdział 7. Wymagania dla SWU Wykonawcy 

Punkt 2.8.8 SWU Wykonawcy zapewni możliwość zdefiniowania, jakie Zlecenia wymagają 
akceptacji. Musi istnieć możliwość zbudowania drzewa decyzyjnego, przypisując odpowiednie role 
akceptujące. 

Pytanie: Czy proces akceptacyjny (akceptacja w strukturze organizacyjnej Zamawiającego) ma się 
odbywać po stronie SWU Wykonawcy? Jeśli tak, to ile osób będzie zaangażowanych w proces 
akceptacji (możliwość wyceny licencji)?  

Odpowiedź 

SWU Wykonawcy i SWU Zamawiającego komunikują się przez Interfejs komunikacyjny. Należy 
opracować odpowiednie komunikaty i ich przepływy. 

 

PYTANIE 30: 

Rozdział 7. Wymagania dla SWU Wykonawcy 

Punk 2.9, podpunkt 4: Wykonawca zapewni i udostępni mechanizm przekazywania danych o 
Zleceniach, do Systemu SWU Zamawiającego; on-line, lub poprzez eksport danych do pliku w 



 

 

uzgodnionym formacie. Przekazywanie danych będzie wykonywane okresowo (w okresach 
miesięcznych), oraz na życzenie Zamawiającego.   

Pytanie: Czy do SWU Zamawiającego mają być przekazywane wszystkie Zlecenia, również te 
obsłużone w I linii wsparcia Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza taką interpretacje wymagania. 

 

PYTANIE 31: 

Rozdział 10. Architektura referencyjna połączonych systemów SWU 
Punkt 10, podpunkt c): zapewni przekazywanie informacji aktualizujących CMDB oraz BWLW, od 
Wykonawców Systemów Zamawiającego. 

Pytanie: Jak rozumiemy, informacja ta powinna być zgłoszeniem aktualizacji, w przypadku bazy 
CMDB oraz projektem dokumentu do bazy wiedzy (KM) a nie bezpośrednim dodaniem/edycją do 
CMDB czy KM? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza taką interpretacje wymagania. 

 

PYTANIE 32: 

Rozdział 10. Architektura referencyjna połączonych systemów SWU 

Punkt 11 System SWU Wykonawcy będzie pełnił rolę Głównego SWU, w zakresie podpunkt b): 
przyjmowania komunikatów z Systemu SWU Wykonawcy 

Pytanie: Co jest rozumiane przez przyjmowanie komunikatów? Jakie to komunikaty i dlaczego 
SWU Wykonawcy ma się sam ze sobą komunikować? 

Odpowiedź 

W treści podpunktu b) wystąpiła omyłka pisarska, treści podpunktu b) nadaje się brzmienie: 

„b) przyjmowania komunikatów z SWU Wykonawców Systemów Zamawiającego i SWU 
Zamawiającego” 

 

PYTANIE 33 

Rozdział 10. Architektura referencyjna połączonych systemów SWU 

Punkt 11 System SWU Wykonawcy będzie pełnił rolę Głównego SWU, w zakresie podpunkt c): 
przekazywanie do Wykonawców Systemów Zamawiającego Zgłoszeń zakwalifikowanych jako 
Incydenty 

Pytanie: Czy podczas przekazywanie zgłoszeń pomiędzy SWU Wykonawcy a SWU Wykonawców 
Systemów Zamawiającego, system SWU Zamawiającego ma być pomijany, czy jednak 
przekazywanie powinno odbywać się z udziałem SWU Zamawiającego? 



 

 

Odpowiedź 

Przekazywanie zgłoszeń ma się odbywać zgodnie z zasadami eskalacji funkcjonalnej i 
hierarchicznej. 

PYTANIE 34: 
Rozdział 11. Wymagania dla Interfejsu komunikacyjnego SWU 
Punkt 3 Wykonawca dostarczy Wykonawcom Systemów Zamawiającego specyfikację Interfejsu 
komunikacyjnego SWU, która posłuży Wykonawcom do połączenia SWU Wykonawców z SWU 
Zamawiającego oraz z SWU Wykonawcy. 

Pytanie: Należy wskazać główny SWU z którym wszystkie pozostałe będą wymieniać informacje. 
Zaleca się aby cala komunikacja była wykonana przez SWU Zamawiającego nawet jeśli tylko 
informacje będą przepływać pomiędzy SWU Wykonawcy a SWU Wykonawców Systemów 
Zamawiającego. Czy takie podejście jest akceptowalne przez Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie narzuca architektury rozwiązania, natomiast przedstawiona architektura podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

PYTANIE 35: 

Rozdział 11. Wymagania dla Interfejsu komunikacyjnego SWU 

Punkt 7, podpunkt a. Proces Zarządzania Zdarzeniami, z uwzględnieniem komunikacji z systemami 
monitorowania, oraz rozróżnieniem kategorii zdarzeń: informacje, ostrzeżenia, wyjątki.   

Pytanie: W jakim celu rejestracja zdarzeń powinna się odbywać w SWU Wykonawcy? Czy to nie 
spowolni dotarcia zdarzeń z systemów monitorowania do Administratorów systemów? Jakie prace 
miałaby wykonywać I linia wsparcia po stronie SWU Wykonawcy na zdarzeniach? 

Odpowiedź 

Komunikacja z systemów monitorowania do Administratorów systemów powinna odbywać się 
wielotorowo; równolegle do różnych grup administratorów. Zadania I linii wsparcia Wykonawcy 
określone są w OPZ w Rozdziale 5 - Wymagania wspólne dla funkcji Call Center, Help Desk i I 
Linii wsparcia. 

 

PYTANIE 36 

Prosimy o zmianę brzmienia postanowienia § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy poprzez zamianę wyrażenia „z 
najwyższą” na kodeksowe wyrażenie „z należytą”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 37 

Prosimy o zmianę brzmienia postanowienia § 12 ust. 1 Umowy zdanie pierwsze poprzez usunięcie 
z jego treści zwrotu „lub w razie powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych 



 

 

koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w 
budżecie Zamawiającego”. 
Wykonawca nie powinien ponosić ryzyka biznesowego spowodowanego brakiem środków  w 
budżecie Zamawiającego. W związku z zawarciem umowy Wykonawcy ponosi koszty i inwestycje, 
które w przypadku rozwiązania umowy stanowią jego bezpośrednią stratę.  W naszej ocenie 
realizacja przez Zamawiającego takiego postanowienia mogłaby zostać uznana za nadużycie prawa 
na podstawie art. 5 kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 38 

Prosimy, aby termin na wezwanie Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy, o którym 
mowa w § 12 ust. 2 Umowy wynosił co najmniej 10 dni kalendarzowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 39 

Prosimy o zmianę brzmienia § 12 ust. 2 Umowy w zakresie sformułowania „lub w przypadku 
naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy” na „lub w przypadku 
zawinionego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 40 

Prosimy o zmianę brzmienia § 12 ust. 3 Umowy zdanie pierwsze na następujące: „Zamawiający ma 
prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy nie przystąpi do realizacji Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 41 

Prosimy o usunięcie postanowienia § 12 ust. 4 Umowy bądź jego modyfikację w ten sposób, aby 
nałożenie sankcji poprzedzało zawezwanie do złożenia wyjaśnień. Wypowiedzenie umowy ze 
skutkiem natychmiastowym stanowi jedną z najostrzejszych sankcji umownych i powinno być 
uzasadnione. Samo powzięcie przez Zamawiającego o rzekomym naruszeniu umowy przez 
Wykonawcę nie oznacza, że Wykonawca dopuścił się takiego naruszenia. W naszej ocenie taka 
sytuacja wymaga przyznania Wykonawcy prawa do złożenia wyjaśnień. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  



 

 

 

PYTANIE 42 

Prosimy o zmianę brzmienia postanowienia  § 12 ust. 6 Umowy na następujące: „Zamawiający ma 
prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w przypadku zawinionego przez 

Wykonawcę nie uwzględnienia uwag Zamawiającego w zakresie raportów, o których mowa w § 
4, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach.” 
W naszej ocenie sankcja w postaci odstąpienia od Umowy jest nieadekwatna do naruszenia 
wskazanego w tymże postanowieniu i powinna zostać także poprzedzona zawezwaniem do złożenia 
wyjaśnień.  
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 43 

Prosimy o ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do rzeczywistej szkody poniesionej przez 
Zamawiającego, czyli z wyłączeniem utraconych korzyści. 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 44 

Prosimy o zmianę brzmienia postanowienia § 13 ust. 15 Umowy na następujące: „Zamawiający jest 
uprawniony do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z 
zabezpieczenia należytego wykonawcy Umowy za uprzednią zgodą Wykonawcy wyrażoną pod 

rygorem nieważności na piśmie.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 45 

Prosimy o usunięcia postanowienia § 14 ust. 1 pkt 2) Umowy. W naszej ocenie Wykonawca nie 
może ponosić ryzyka biznesowego związanego z brakiem posiadania przez Zamawiającego 
środków na sfinansowanie wykonania Umowy. Należy wskazać, iż Wykonawca w związku z 
zawarciem umowy ponosi określone inwestycje i ograniczenie zakresu wykonania umowy może 
narazić go na straty. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 46 

Prosimy o usunięcie postanowienia § 14 ust. 1 pkt 3) Umowy. Naszym zdaniem ma ono charakter 
zbyt uznaniowy gdyż nie doprecyzowuje o jaki rodzaj okoliczności chodzi, jaki mają wpływ na 
Zamawiającego.  Należy wskazać, iż zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 



 

 

publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W naszej ocenie tylko okoliczności które powodują, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym mogą stanowić podstawę dla Zamawiającego do odstąpienia od 
Umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 47 

Proszę o zmianę brzmienia postanowienia § 14 ust. 1 pkt 8) Umowy na następujące: „zmianę 
wynagrodzenia Wykonawcy, gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług 
VAT dla przedmiotu Umowy, odpowiednio do wprowadzonej zmiany.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 48 

Prosimy o usunięcie postanowienia § 14 ust.1 pkt 9) Umowy. Przedmiotowe postanowienie, zostało 
ujęte bardzo ogólnie i w naszej ocenie ma ono charakter uznaniowy. Przede wszystkim nie 
wskazano o jaki rodzaj okoliczności chodzi, czy one powodują że zostanie zagrożony interes 
publiczny?  
W naszej ocenie realizacja przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z tego zapisu mogłaby 
zostać uznana za nadużycie prawa na podstawie art. 5 kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
PYTANIE 49 

Prosimy o zmianę brzmienia postanowienia § 14 ust.1 pkt 10) Umowy poprzez usunięcie z niego 
sformułowania „gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego”, które czyni to postanowieniem 
bardzo ogólnym i uznaniowym. W naszej ocenie realizacja przez Zamawiającego uprawnienia 
wynikającego z tego zakwestionowanego zapisu mogłaby zostać uznana za nadużycie prawa na 
podstawie art. 5 kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 50 

Prosimy o zmianę brzmienia postanowienia § 19 ust. 4 Umowy na następujące: „W przypadku 
naruszenia przez Stronę ust. 3 niniejszego paragrafu druga Strona może odstąpić od Umowy lub jej 
części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia.”  
Ponadto prosimy aby skorzystanie przez Stronę z sankcji określonej w tym postanowieniu zostało 
poprzedzone zawezwaniem do złożenia wyjaśnień. 



 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 51 

Prosimy o zmianę brzmienia postanowienia § 18 ust. 2 pkt 5) Umowy poprzez dodanie na jego 
końcu następującego sformułowania: „- po spełnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa 
obowiązujących u Wykonawcy”. Należy wskazać, iż Wykonawcę jako dostawcę usług 
telekomunikacyjnych obowiązują określone rygory ustawowe w zakresie dochowania tajemnicy 
telekomunikacyjnej oraz bezpieczeństwa przekazywanych danych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
PYTANIE 52 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 4 Potwierdzenie wykonania Umowy, § 4 ust. 7, czy 
Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie postanowienia w taki sposób, iż zmiana raportu będzie 
każdorazowo wymagała zgody Wykonawcy. Zapis w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości 
i obawy Wykonawcy w odniesieniu do ew. zakresu tych zmian. W przypadku odpowiedzi 
odmownej czy Zamawiający, może określić w Umowie zakres zmian, które mogą być 
dokonywane?. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ na temat zakresu raportowania. 

 

PYTANIE 53 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 4 Potwierdzenie wykonania Umowy, § 4, czy 
Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż podstawą do wystawienia 
faktury VAT, będzie rozliczenie przedstawiane przez Wykonawcą. W przypadku rozbieżności lub 
wątpliwości interpretacyjnych (np. błąd w obliczeniach), Zamawiającemu będzie przysługiwało 
prawo do złożenia reklamacji u Wykonawcy. Propozycja zmiany wynika z faktu, iż Wykonawca 
może mieć obawy, co do faktycznego terminu zapłaty za świadczone przez usługi (dość długa 
procedura weryfikacji raportu, termin płatności – 30 dni). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 54 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 6 Warunki Płatności, § 6 ust. 2, czy w § 6 ust. 2 Umowy 
Zamawiający zgodzi się na modyfikację, w taki sposób, aby za termin płatności uznać 
każdorazowo datę księgowania płatności po stronie Wykonawcy? 

Polecenie przelewu nie jest dla Wykonawcy datą pewną, można je wycofać, Dotychczasowy zapis 
nie pozwala na ustalenie właściwej daty powstania obowiązku podatkowego (data wystawienia 
faktury VAT, jest dla Wykonawcy datą pewną), co w konsekwencji może narazić Wykonawcę na 



 

 

sankcje skarbowe z tytuły nieterminowego odprowadzania podatku VAT oraz podatku 
dochodowego od osób prawnych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 55 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 6 Warunki Płatności, § 6 ust. 4, zwracamy się z prośbą o 
wykreślenie tego zapisu.  

Pragniemy zauważyć, iż proces wystawiania faktur funkcjonujący w firmach telekomunikacyjnych 
odbywa się poprzez całkowicie automatyczne generowanie dokumentów po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego. 

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji faktury po jej 
wystawieniu, jeśli nie zgadza się z zawartymi w niej pozycjami. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 56 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 6 Warunki Płatności, § 6 ust. 5, czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na modyfikację tego postanowienia w następujący sposób: „Płatności dokonywane będą 
przez Zamawiającego przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na 
fakturze lub rachunku, po doręczeniu Zamawiającemu oryginałów właściwych protokołów odbioru 
wnioskujących o rozliczenie finansowe, oraz prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, w 
terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury lub rachunku.” 

Zauważyć należy, iż zarówno z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych 
uzależnienie terminu płatności od daty doręczenia faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty 
powstania obowiązku podatkowego obciążającego Wykonawcę, co w konsekwencji naraża 
Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku 
dochodowego od osób prawnych. Podkreślić przy tym należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej 
sytuacji jest uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia 
Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 57 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 10 Gwarantowane czasy w ramach realizacji Umowy, § 
10, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego postanowienia w § 10, o następującym 
brzmieniu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% kwoty oznaczonej jako maksymalne 
wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1.”   



 

 

Obecnie, wyłączone jest uprawnienie Wykonawcy do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w 
sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Jeśli jednak odstąpienie 
następuje z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenie od 
niego zapłaty kary umownej. Taka dysproporcja nie wydaje się uprawniona zarówno w kontekście 
celu postanowienia jak i zasady równowagi kontraktowej Stron.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 58 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 10 Gwarantowane czasy w ramach realizacji Umowy, § 
10, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego postanowienia w § 10, o następującym 
brzmieniu: „Łączna wysokość kar umownych, do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiający 
na podstawie umowy nie może przekroczyć 20% kwoty oznaczonej jako maksymalne 
wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust. 1.” 

W celu umożliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty z uwzględnieniem ryzyka 
biznesowego związanego z realizacją kontraktu, wprowadzenie ograniczenia łącznej wysokości kar 
umownych wydaje się celowe i uzasadnione. Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko 
związane z realizacją kontraktu, są oderwane od wysokości i istnienia ewentualnej szkody po 
stronie Zamawiającego oraz często okazują się nadmiernie wygórowane w stosunku do naruszenia 
stanowiącego podstawę do ich naliczenia. Dodatkowo Zamawiający zastrzegł możliwość 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego (ust. 14), zatem jego interes jest należycie 
zabezpieczony. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy, tj. dodanie zapisu o 
następującym brzmieniu: 
„Łączna wysokość kar umownych, do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiający na podstawie 
umowy nie może przekroczyć 20% kwoty oznaczonej jako maksymalne wynagrodzenie, o którym 
mowa w §5 ust. 1.” 
 

PYTANIE 59 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  
§ 11, Wykonawca proponuje by postanowienia §11 projektu umowy, które ustanawiają podstawy 
do naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w spełnieniu poszczególnych świadczeń 
przewidzianych Umową, zastąpić przesłanką zwłoki lub ewentualnie opóźnienia wynikającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Takie uregulowanie podstaw uprawniających 
Zamawiającego do naliczenia kar umownych zagwarantuje równość stron umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego - zapis ten zapewni z jednej strony ochronę interesów Zamawiającego na 
wypadek niedochowania terminów spełnienia świadczeń z winy Wykonawcy, a z drugiej 
wyeliminuje ryzyko obciążenia karą umowną Wykonawcy w przypadku niedochowania terminów 
określonych umową z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Odpowiedź 



 

 

§ 11 Załącznika nr 2 do SIWZ, nie określa podstaw do naliczenia kar umownych. Jeśli pytanie 
dotyczyło § 13 Umowy („Kary umowne”), wskazać należy, iż zgodnie z postanowieniami ww. 
paragrafu,  kary umowne z tytułu nie dochowania przez Wykonawcę określonych terminów mogą 
zostać naliczone w przypadku zwłoki Wykonawcy, a nie opóźnienia. 
 

PYTANIE 60 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 12 Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy, czy 
Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku odstąpienia od umowy zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie za prawidłowo wykonane do chwili odstąpienia prace? 

Odpowiedź 

W przypadkach nieuregulowanych w samej Umowie zastosowanie będą miały przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

 

PYTANIE 61 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 13 Kary umowne, § 13, czy Zamawiający zgodzi się na 
dodanie postanowienia, zgodnie z poniższym brzmieniem: „W przypadku naruszeń, określonych w 
niniejszym paragrafie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszeń w terminie 14 
(słownie: czternastu) dni licząc od dnia naruszenia danego postanowienia. W przypadku 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie 
uprawniony do naliczenia kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie”. 

Dodatkowo, w związku z ew. dodaniem ww. postanowienia – do każdej z kar umownych 
należałoby dodać odpowiednie sformułowanie: „z zastrzeżeniem postanowienia ……. (odwołanie 
się do postanowienia zgodnie z powyższym) niniejszego paragrafu (…)”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 62 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 13 Kary umowne, § 13 ust. 5 oraz ust. 8, czy 
Zamawiający zgodzi się uzupełnić postanowienie, iż kara umowna jest za każdą godzinę zwłoki, po 
przekroczeniu wskaźnika 99,8% (ust. 5) lub po przekroczeniu czasu określonego w jakim 
Wykonawca był zobowiązany do usunięcia naruszenia (ust. 8). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 63 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 13 Kary umowne, § 13 ust. 13, czy Zamawiający zgodzi 
się na zmianę postanowienia w taki sposób, iż za dane zdarzenie, Zamawiający może ukarać 
Wykonawcę tylko na podstawie jednego postanowienia? Zwracamy uwagę, iż istnieje w skrajnych 
przypadkach możliwość naliczenia potrójnej kary za dane zdarzenie. 



 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
PYTANIE 64 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 13 Kary umowne, § 13 ust. 14, czy Zamawiający zgodzi 
się na doprecyzowanie postanowienia umownego w ten sposób, że Strony będą uprawnione do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewidzianego w §13 ust. 14 projektu umowy 
wyłącznie do wysokości rzeczywistej straty, a z wyłączeniem utraconych korzyści? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 65 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 13 Kary umowne, § 13 ust. 15, Zamawiający w §13 ust. 
15 projektu umowy przewidział dla siebie prawo potrącenia kar umownych lub odszkodowania z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z powyższym zauważyć należy, iż 
działanie Zamawiającego oparte na ww. prawie doprowadzić może nie tylko do poważnych 
nieporozumień pomiędzy Stronami Umowy, a także może wywrzeć negatywny skutek na przebieg 
realizacji zamówienia. Niejednokrotnie, bowiem zarówno sam fakt wystąpienia zdarzenia 
skutkującego powstaniem roszczenia o naliczenie kar umownych lub o odszkodowanie, jak i 
ustalenie wysokości kar lub odszkodowania może być sporne. W takiej sytuacji niezbędne wydaje 
się podjęcie przez Strony Umowy działań zmierzających nie tylko, do ustalenia przesłanek 
skutkujących naliczeniem kar umownych, ale także czynników wpływających na ich wysokość. 
Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez 
Zamawiającego godzi nie tylko w interes Wykonawcy ale także uniemożliwia mu podjęcie próby 
zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości.  

W związku z powyższym prosimy o dodanie do projektu umowy ustępu, na mocy którego płatność 
kar umownych będzie następowała na podstawie noty obciążeniowej. Ponadto Wykonawca wnosi o 
dodanie do projektu umowy następującego postanowienia: „Każda Strona może potrącić 
wymagalną wierzytelność wynikającą z Umowy, po uzyskaniu uprzedniej zgody drugiej Strony”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 66 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 13 Kary umowne, Czy Zamawiający dokona 
modyfikacji postanowień wskazanych w § 13 Umowy w taki sposób, aby każda ze Stron była 
uprawniona do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej 
szkody, a z wyłączeniem utraconych korzyści? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 



 

 

PYTANIE 67 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 15 Ochrona informacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na przekazywanie informacji w ramach grupy kapitałowej wykonawcy?  

Wymiana informacji podyktowana jest koniecznością prawidłowego świadczenia usług zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Na podstawie pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia. 

Dotychczasowe brzmienie postanowienia: 

„1. Wszelkie informacje udostępniane Wykonawcy oraz wszelkie informacje, do których 
Wykonawca będzie miał w ramach wykonywania przedmiotu Umowy  traktowane przez 
Wykonawcę jako poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu) i mogą być 
ujawniane wyłącznie tym pracownikom i przedstawicielom Wykonawcy, których obowiązkiem jest 
realizacja Umowy.” 

Nowe brzmienie postanowienia: 

„1. Wszelkie informacje udostępniane Wykonawcy oraz wszelkie informacje, do których 
Wykonawca będzie miał w ramach wykonywania przedmiotu Umowy  traktowane przez 
Wykonawcę jako poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu) i mogą być 
ujawniane wyłącznie tym pracownikom i przedstawicielom Wykonawcy, których obowiązkiem jest 
realizacja Umowy. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy zawierający w szczególności zakres 
przedmiotowy i podmiotowy oraz cel przekazania informacji, w szczególnych przypadkach, po 
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do 
przekazania informacji otrzymanych w związku z niniejszą Umową, w ramach grupy kapitałowej, 
do której należy Wykonawca (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), podwykonawcom, 
doradcom oraz dla celów audytu, w zakresie i celu objętych ww. zgodą Zamawiającego.” 

 

PYTANIE 68 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 15 Ochrona informacji, § 15 ust. 1, zwracamy się z 
prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli pisząc, iż „wszelkie  informacje 
udostępniane Wykonawcy (…) będą traktowane przez Wykonawcę jako poufne (…).” 

Odpowiedź 

W rozumieniu Zamawiającego § 15 Umowy jest wyczerpujący i określa sposób postępowania 
Wykonawca w stosunku do informacji poufnych. 

 

PYTANIE 69 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 17 Komunikacja. Osoby upoważnione., zwracamy się z 
prośbą o potwierdzenie, że zmiana osób kontaktowych nie będzie stanowiła zmiany Umowy, i nie 
będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy? 

Odpowiedź 



 

 

Zamawiający potwierdza, iż zmiana osób wskazanych w §17 Umowy nie będzie wymagała 
zawarcia aneksu do umowy  Wskazać należy, iż zgodnie z § 17 ust. 4 Umowy „Każda ze Stron 
zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę, o każdej zmianie danych, o których mowa 
w ust. 1-3. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, staje się skuteczna z 
chwilą powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia 
złożonego na poprzedni adres za doręczone.” 

 

PYTANIE 70 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 18 Kontrola lub audyt, § 18 ust. 2 pkt 3, Zamawiający 
zapisał, że Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego podda się kontroli 
merytorycznej i finansowej poprzez: „udostępnienie kontrolującemu wglądu we wszelkie 
dokumenty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym dokumenty finansowe, bez względu 
na rodzaj nośnika, na którym są przechowywane.”  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w sposób następujący: „udostępnienie 
kontrolującemu wglądu w dokumenty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym dokumenty 
finansowe”?  

Pragniemy zauważyć, iż zapis w takiej formie umożliwi Zamawiającemu rzetelne sprawdzenie 
wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 71 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 18 Kontrola lub audyt, § 18 ust. 4, Zamawiający zapisał, 
że „W sytuacji, gdy wynik audytu lub kontroli wskazywać będzie na naruszenie obowiązków po 
stronie Wykonawcy, niezgodności realizacji Umowy z przedmiotem Umowy, zagrożenie stratami 
finansowymi lub zagrożenie terminu realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć.” 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czym możemy zostać obciążeni, w jakim wymiarze oraz na 
skutek, jakich okoliczności?  

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia postanowienie Umowy w § 18 ust. 4: 

Dotychczasowe brzmienie postanowienia: 

„4. W sytuacji, gdy wynik audytu lub kontroli wskazywać będzie na naruszenie obowiązków po 
stronie Wykonawcy, niezgodności realizacji Umowy z przedmiotem Umowy, zagrożenie stratami 
finansowymi lub zagrożenie terminu realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć.” 

Nowe brzmienie postanowienia: 

„ 4. W sytuacji, gdy wynik audytu lub kontroli wskazywać będzie na naruszenie obowiązków po 
stronie Wykonawcy, niezgodności realizacji Umowy z przedmiotem Umowy, zagrożenie stratami 
finansowymi lub zagrożenie terminu realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć kosztami 
audytu lub kontroli Wykonawcę lub odstąpić od Umowy lub jej części lub ją wypowiedzieć.” 



 

 

 

PYTANIE 72 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, § 19 Postanowienia Końcowe, § 19 ust. 3, prosimy o 
zmianę postanowienia §19 ust. 3 projektu umowy, na mocy którego Wykonawca nie dokona cesji 
wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego - na postanowienie symetryczne, 
uzależniające zbycie wierzytelności przez jedną ze stron umowy, od uprzedniej, pisemnej zgody 
drugiej strony. Taka zmiana wpłynęłaby na przywrócenie zasady równowagi kontraktowej Stron. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 73 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie postanowień 
projektu umowy poprzez dodanie ustępu o następującej treści: „Naliczenie przez Zamawiającego 
kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego mającego 
na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu Umowy oraz 
ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary umownej.”?  

Takie postanowienie jest w naszej ocenie konieczne –  biorąc pod uwagę ugruntowane stanowisko 
Sądu Najwyższego, w szczególności wyrażone w wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r. (sygn. akt II 
CR 419/67), zgodnie z którym kara umowna powinna przysługiwać wyłącznie w przypadku, jeśli 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpi z winy Wykonawcy, co w praktyce 
oznacza konieczność istnienia procedury w toku której Strony mają możliwość zaprezentowania 
swoich stanowisk. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 74 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, czy Zamawiający dopuszcza dodanie do projektu umowy 
następującego postanowienia: „Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści. Jednakże w granicach 
dopuszczonych prawem powszechnie obowiązującym, całkowita odpowiedzialność 
odszkodowawcza którejkolwiek ze Stron, wynikająca z Umowy z zastrzeżeniem szkód 
spowodowanych umyślnym działaniem oraz przypadków, gdy nieograniczoną odpowiedzialność 
przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jest ograniczona do kwoty oznaczonej, 
jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust. 1.”    

Taki zapis pozwoli Wykonawcy ustalić górną granicę ryzyka i w ten sposób umożliwi poprawne 
skalkulowanie kosztów bez podnoszenia ceny. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
 

PYTANIE 75 



 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający zgodzi się 
na doprecyzowanie, czy w umowie posługuje się dniami roboczymi czy kalendarzowymi?  

Pragniemy zauważyć, że jest to istotne z punktu widzenia terminów, które musi dochować 
Wykonawca, a których niedochowanie może narazić Wykonawcę na naliczanie kar umownych/ 
odstąpienie Zamawiającego od Umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż takie doprecyzowanie istnieje w Umowie i wyjaśnia, że ilekroć 
w Umowie posługuje się pojęciem Dni roboczych, Zamawiający to dookreślił, natomiast w 
pozostałych przypadkach mowa jest o dniach kalendarzowych. 

PYTANIE 76 

Rozdział IX, Wzór umowy i zmiana umowy, ust. 2 pkt 8) SIWZ, Zamawiający wskazał, że 
dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności „zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
gdy nastąpi ustawowe zmniejszenie stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu 
Umowy, odpowiednio do wprowadzonej zmiany.” 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wyżej wymienionego postanowienia poprzez wskazanie, 
że w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, zwiększeniu ulegnie również wynagrodzenie 
brutto wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany w treści Umowy.  
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