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Warszawa, 2017-09-25 
WZP.270.137.2017 
2017-13017 
 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, zwanych dalej: „Usługami”. Numer 
sprawy: WZP.270.137.2017. 

 
W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy dotyczących Zapytania ofertowego, Zamawiający 
przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi. 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wymaga wykorzystania obecnie posiadanej centrali Alcatel-Lucent OmniPCX 
(która jest jego własnością) do świadczenia usługi przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym 
postępowaniu, czy też dopuszcza możliwość dostarczenia przez Wykonawcę własnej centrali IP 
i całościowe świadczenie usług telefonicznych za jej pomocą z pominięciem posiadanej centrali 
Alcatel-Lucent OmniPCX i z wykorzystaniem infrastruktury kablowej Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga wykorzystania posiadanej centrali do świadczenia usług przez 
Wykonawcę. Wybór sposobu świadczenia usług leży po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 2: 
Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza realizowanie połączeń poprzez publiczną sieć 
Internet – w nawiązaniu do pkt. 3.5 Opisu przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza realizowanie połączeń poprzez publiczną sieć Internet zgodnie 
z OPZ pkt 3.5. 
 
Pytanie 3: 
Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza również realizowanie połączeń poprzez łącze 
transmisji danych pomiędzy urządzeniami operatora zainstalowanymi u Zamawiającego 
a platformą operatorską Wykonawcy z pominięciem publicznego Internetu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza realizowania połączeń poprzez łącze transmisji danych pomiędzy 
urządzeniami operatora zainstalowanymi u Zamawiającego, a platformą operatorską 
Wykonawcy z pominięciem publicznego Internetu. 
 
Pytanie 4: 
Proszę o wyjaśnienie czy podana liczba aparatów w ramach realizacji zadania podstawowego – 
128 szt. – i ewentualnie zadania dodatkowego – 13 szt. – oznacza maksymalną liczbę linii 
wewnętrznych jaką ma obsługiwać centrala? W przypadku konieczności obsługi przez centralę 
większej liczby linii wewnętrznych proszę o podanie ich liczby oraz typu aparatu jaki ona obsługuje 
(systemowy, analogowy/zwykły). 
Odpowiedź: 
Maksymalna ilość linii wewnętrznych 148 szt. zgodnie z OPZ pkt. 4.1.1. 141 szt. oraz pkt. 
4.1.2. 7 szt. Specyfikacja wymaganych aparatów wskazana jest pkt. 4.1.1. 141 szt. oraz pkt. 
4.1.2 OPZ. 
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Pytanie 5. 
Wnosimy o następujące zmiany w karach umownych: 
 
§ 7.1- zmiana zabezpieczenia do 5 % wartości maksymalnego całkowitego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 6 ust.1 Umowy. 
§ 10.1- zmiana naliczenia wykonawcy kar umownych w wysokości 2% (nie 5%) wynagrodzenia 
brutto,  wskazanego w § 6 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
§ 10.2- zmiana kary umownej na 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
§ 10.3- zmiana kar umownych dla wykonawcy: 
1) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto,  w § 6 ust.1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę 
opóźnienia w przypadku awarii 
 
2)w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto,  w § 6 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w przypadku nieprawidłowości 
 
3)w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, w § 6 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w przypadku usterki. 
§ 10.4- zmiana kary umownej na 50,00 zł za każdy nieudostępniony aparat telefoniczny za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. 
§ 10.5- zmiana kary umownej na 200,00 zł za każdorazowy przypadek braku powiadomienia. 
§ 10.7- zmiana kary umownej na 20% wysokości wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 6 ust.1 Umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmian we wzorze umowy w :  
 
§ 7 ust. 1:  
było: Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 
… w wysokości … zł (słownie:…), tj. 10% wartości maksymalnego całkowitego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 
 
jest: Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w formie … w wysokości … zł (słownie:…), tj. 5% wartości maksymalnego całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 
  
§ 10  
było: 
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, zgodnie 

z § 1 ust. 8 Umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar 
umownych w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 1 
ust. 6 lub ust. 7 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary 
umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu usuwania awarii, nieprawidłowości lub 
usterek, zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia 
Wykonawcy kar umownych odpowiednio: 
1) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdą 

rozpoczętą godzinę opóźnienia w przypadku awarii;  
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2) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nieprawidłowości;  

3) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku usterki.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu udostępnienia aparatów telefonicznych, 
zgodnie z § 4 ust. 8 Umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar 
umownych w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy nieudostępniony 
aparat telefoniczny za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu powiadomienia o planowanej przerwie 
serwisowej, zgodnie z § 4 ust. 6 Umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia 
Wykonawcy kar umownych w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za 
każdorazowy przypadek braku powiadomienia. 

6. Rozliczenie SLA za każdy miesiąc nastąpi zgodnie z § 5 ust. 7 i § 6 ust. 11 i 12 Umowy. 
7. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy w całości albo w części nastąpi z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karą 
umowną w wysokości 30% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 
ust.1 Umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar 
umownych, jeżeli nie pokryją one rzeczywiście poniesionej przez niego szkody. 

9. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania 
pisemnego potwierdzenia. 

 
jest: 
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, 

zgodnie z § 1 ust. 8 Umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy 
kar umownych w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów, o których mowa 
w § 1 ust. 6 lub ust. 7 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu usuwania awarii, nieprawidłowości 
lub usterek, zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia 
Wykonawcy kar umownych odpowiednio: 
1) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdą 

rozpoczętą godzinę opóźnienia w przypadku awarii;  
2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nieprawidłowości;  
3) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku usterki.  
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu udostępnienia aparatów 

telefonicznych, zgodnie z § 4 ust. 8 Umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo 
naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 
złotych 00/100) za każdy nieudostępniony aparat telefoniczny za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu powiadomienia o planowanej 
przerwie serwisowej, zgodnie z § 4 ust. 6 Umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo 
naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 
00/100) za każdorazowy przypadek braku powiadomienia. 
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6. Rozliczenie SLA za każdy miesiąc nastąpi zgodnie z § 5 ust. 7 i § 6 ust. 11 i 12 Umowy. 
7. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy w całości albo w części nastąpi z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia 
Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 6 ust.1 Umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar 
umownych, jeżeli nie pokryją one rzeczywiście poniesionej przez niego szkody. 

9. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez 
potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

 
Jednocześnie Zamawiający w odniesieniu do treści zapytania zmienia treść Zapytania 
ofertowego w pkt 8 i 11 i nadaje mu następujące brzmienie: 
 
Było: 
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed 
podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą w wysokości 10% maksymalnego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 
do Zapytania ofertowego na numer rachunku bankowego: 42 1010 1010 0064 4813 9120 
0000 

Jest: 
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed 
podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania 
ofertowego na numer rachunku bankowego: 42 1010 1010 0064 4813 9120 0000 

 

Było: 
11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
1) w postaci elektronicznej na adres e-mail : w.paprocka@csioz.gov.pl  

lub 
2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-09-26 do godziny 12:00. 

3) Wykonawca zobowiązany jest: 
a) przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 

zawierającym min.6 znaków, 
b) przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy do 30 minut po terminie 

składania ofert wskazanym w pkt 11 ppkt 2) Zapytania ofertowego (tj. od godz. 12:00 
do godz. 12:30) na nr tel. 785 885 718; 

4) W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła umożliwiającego otwarcie pliku na 
wskazany nr tel. oraz w terminie, o którym mowa w ppkt 3) lub jeśli oferta nie będzie 
zabezpieczona zgodnie z wymogiem określonym w ppkt 3) lit. a), oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona. 

Jest: 
11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
1) w postaci elektronicznej na adres e-mail : w.paprocka@csioz.gov.pl  

lub 

mailto:w.paprocka@csioz.gov.pl
mailto:w.paprocka@csioz.gov.pl


 

 
5 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-09-27 do godziny 14:00. 

3) Wykonawca zobowiązany jest: 
a) przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 

zawierającym min.6 znaków, 
b) przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy do 30 minut po terminie 

składania ofert wskazanym w pkt 11 ppkt 2) Zapytania ofertowego (tj. od godz. 14:00 
do godz. 14:30) na nr tel. 785 885 718; 

4) W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła umożliwiającego otwarcie pliku na 
wskazany nr tel. oraz w terminie, o którym mowa w ppkt 3) lub jeśli oferta nie będzie 
zabezpieczona zgodnie z wymogiem określonym w ppkt 3) lit. a), oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona. 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
 

(-) Paweł Masiarz 
Zastępca Dyrektora ds. 

Teleinformatycznych 
(podpis kierownika zamawiającego lub 

osoby umocowanej) 
 
 
Sporządził: Wysmułek Dariusz 


