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SzNSPZOZ. N-ZP-372-27/10

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanym  zapytaniem  dotyczącym  zapisów  SIWZ  na  świadczenie  usług
telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie l
Zgodnie  z  par.  7  ust.  1  Umowy,  wynagrodzenie  wypłacane  będzie  na  podstawie  faktury
wystawianej  na  koniec  kaŜdego  miesiąca  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych,  przewiduje
zatem dokonywanie płatności z dołu. W ocenie Wykonawcy nie ma Ŝadnych racjonalnych podstaw,
aby takŜe stałe opłaty miesięczne - abonamentowe - były płatne z dołu, na co wskazuje redakcja ust.
11.  Wysokość  naleŜnego  za  dany  miesiąc  wynagrodzenia  abonamentowego  jest  znana  juŜ  na
początku okresu rozliczeniowego. Z tych przyczyn w tego rodzaju umowach systemy rozliczeniowe
większości  wykonawców  są  przystosowane  do  wystawiania  faktur  obejmujących  opłaty
abonamentowe z góry. Ewentualne przyjęcie, Ŝe wynagrodzenie abonamentowe powinno być płatne
z dołu, naraŜałoby takich wykonawców na konieczność ponoszenia wysokich, nieuzasadnionych
kosztów przystosowania istniejących systemów rozliczeniowych do rozliczeń „z dołu”. Ponadto,
skoro  świadczenie  Wykonawcy polega na utrzymaniu sieci  w gotowości  do świadczenia usług
telekomunikacyjnych,  to  naleŜy  je  kwalifikować  jako  świadczenie  ciągłe,  realizowane  od
pierwszego dnia obowiązywania umowy. Odpowiednikiem tego świadczenia jest uiszczana przez
Zamawiającego opłata abonamentowa. W konsekwencji w rozwaŜanej tu planowanej umowie w
sprawie zamówienia publicznego mamy do czynienia ze świadczeniami, które naleŜy kwalifikować
jako  świadczenia  wzajemne,  co  powoduje,  Ŝe  świadczenie  Zamawiającego  w  postaci  opłaty
abonamentowej powinno być spełniane jednocześnie ze spełnieniem świadczenia Wykonawcy (art.
488 § 1 k. c. w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy), a więc od chwili rozpoczęcia obowiązywania umowy i
z góry we wszystkich okresach rozliczeniowych. Czy w związku z tym, Zamawiający dopuszcza,
aby opłaty abonamentowe były płatne z góry lub w trakcie trwania okresu rozliczeniowego?

Pytanie 2
Zgodnie z par. 7 ust. 3, Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
30  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  przez  Zamawiającego.
Proponowane uregulowanie terminu płatności  -  uzaleŜniające jego ustalenie od daty doręczenia
faktury - uniemoŜliwia określenie w treści faktury terminu płatności. Wykonawca zwraca uwagę, Ŝe
zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
obowiązek podatkowy w zw. ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem
terminu płatności (a nie na zasadach ogólnych – z chwilą realizacji usługi). Stąd teŜ uzaleŜnienie
początku  biegu  terminu  płatności  od  nieznanej  Wykonawcy  daty  doręczenia  faktury  do
Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego
(nie jest  bowiem moŜliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności),  a ponadto ze względu na
właściwości  systemu rozliczeniowego Wykonawcy,  powaŜnie utrudnia  prawidłowe wystawienie
faktury VAT, albowiem jednym z przewidzianych tam wymogów jest podanie terminu płatności w
postaci daty dziennej, co jest zgodne z treścią wydanych przez Wykonawcę na podstawie ustawy z
dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) regulaminów



usług telekomunikacyjnych. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zapisanie w umowie
kwestii terminu płatności w ten sposób, aby kaŜdorazowo podawany był on w treści wystawianej
przez Wykonawcę faktury z tym zastrzeŜeniem, Ŝe Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania
faktury na co najmniej 14 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania
tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze zostanie automatycznie przedłuŜony o czas
opóźnienia?  W  razie  odpowiedzi  pozytywnej,  Wykonawca  wnosi  o  dokonanie  odpowiedniej
modyfikacji SIWZ. 
Odp. na pytanie 1 i 2:
Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.) dokonuje  zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zmianie ulegają postanowienia § 6 ust. 3 i § 7 ust. 1 i 3 umowy, i uzyskują
następujące brzmienie:

§  6  ust.  3: Miesięczne  wynagrodzenie   Wykonawcy  za  wykonany  przedmiot umowy  będzie
stanowiło: sumę opłat abonamentowych miesięcznych za miesiąc kalendarzowy płatnych z góry i
wartości faktycznie wykonanych w miesiącu kalendarzowym połączeń  wychodzących obliczoną
zgodnie z cenami jednostkowymi przewidzianymi w ofercie stanowiącej integralną cześć umowy
płatnych z dołu. 

§ 7 ust. 1: Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie faktury VAT. Pierwsza faktura zostanie
wystawiona w terminie 14 dni od dnia aktywacji usługi i będzie obejmowała: opłaty wymienione w
punktach 1 i 2 załącznika nr 1 do SIWZ oraz opłaty abonamentowe za pierwszy miesiąc. Kolejne
faktury będą wystawiane na koniec kaŜdego miesiąca świadczenia usług telekomunikacyjnych.

§ 7 ust. 3: Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazanym w fakturze
VAT. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia faktury VAT Zamawiającemu co najmniej na 14
dni przed terminem płatności faktury VAT, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności
wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłuŜony o czas opóźnienia. 

Pytanie 3
Zgodnie z par. 11 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z
zachowaniem 30 - dniowego terminu wypowiedzenia z waŜnych powodów. Zapis ten w ocenie
Wykonawcy  godzi  w  terminowy  charakter  zaciąganego  zobowiązania,  albowiem  dopuszcza
rozwiązanie  umowy  za  wypowiedzeniem  przed  terminem,  na  jaki  została  zawarta.  Z  punktu
widzenia  Wykonawcy  powoduje  to  powstanie  czynnika  ryzyka  braku  moŜliwości  osiągnięcia
zakładanej ze względu na przewidywaną trwałość umowy korzyści gospodarczej, mimo naleŜytego
spełniania  obowiązków  umownych.  NaleŜy  zwrócić  uwagę,  Ŝe  przepisy  prawa  zamówień
publicznych przewidują dla Zamawiającego moŜliwość odstąpienia od umowy we wskazanych tam
okolicznościach, w ocenie Wykonawcy wyczerpujących pojęcie waŜnych powodów dotyczących
umów zawieranych w ramach zamówień  publicznych,  co jednocześnie wydaje się  dostatecznie
chronić  interesy  Zamawiającego.  W  związku  z  powyŜszym,  Wykonawca  wnosi  o  skreślenie
wskazanego  postanowienia  umowy,  a  przynajmniej  enumeratywne  wskazanie,  o  jakie  waŜne
powody,  inne  niŜ  określone  w  art.  145  prawa zamówień  publicznych,  chodzi  we  wskazanym
postanowieniu umowy.
Odp: Zamawiający nie zmienia treści § 11 ust. 1umowy.

Pytanie 4
Zgodnie z par 11 ust. 2 pkt 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym między innymi w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy. Wskazany zapis
umowny jest  dotknięty  bezwzględną  niewaŜnością,  albowiem zgodnie  z  art.  83  ustawy prawo
upadłościowe  i  naprawcze,  niewaŜne  są  postanowienia  umowy  zastrzegające  na  wypadek
ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły. Czy w



związku z tym Zamawiający wyraŜa zgodę  na wykreślenie słów "lub ogłoszenia upadłości"  ze
wskazanego postanowienia umowy?
Odp: Zamawiający nie zmienia treści § 11 ust. 2 pkt.1 umowy.

Pytanie 5
Zgodnie z par. 11 ust. 2 pkt 2 i 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku przerwy w świadczeniu usług trwającej  dłuŜej niŜ  24
godziny po upływie terminu przewidzianego w umowie na usunięcie awarii lub nieprawidłowości
zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałej z przyczyn nieleŜących po stronie Zamawiającego
lub  innego  przypadku  nienaleŜytego  wykonania  umowy,  za  które  odpowiedzialność  ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zwraca uwagę, Ŝe nienaleŜyte wykonanie umowy polegające na zaistnieniu przerwy w
świadczeniu usług trwającej dłuŜej niŜ 24 godziny po upływie terminu przewidzianego w umowie
na  usunięcie  awarii  lub  nieprawidłowości  zgłoszonych  przez  Zamawiającego,  moŜe  być
spowodowane  okolicznościami,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności,  w
szczególności  wyłączną  winą  osoby  trzeciej,  za  którą  Wykonawca  nie  odpowiada  lub  innymi
okolicznościami,  które  nie  leŜą  po  stronie  Zamawiającego,  ale  jednocześnie  nie  są  objęte
odpowiedzialnością  Wykonawcy,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  art.  471  lub  476  k.c.
Rozszerzanie  odpowiedzialności  Wykonawcy  w  opisany  sposób  jest  przy  tym  sprzeczne  z
postanowieniem par. 12 ust. 1 Umowy.
W tym kontekście, zastrzeŜenie po stronie Zamawiającego uprawnienia do rozwiązania umowy,
które  nie  jest  powiązane  wyłącznie  z  takim  nienaleŜytym  wykonaniem  umowy,  za  które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, uznać naleŜy za zbyt daleko idące - zwłaszcza gdy weźmie
się  pod  uwagę,  Ŝe  analogiczne  uprawnienie  dla  Wykonawcy zastrzeŜone  zostało  wyłącznie  w
przypadku raŜącego naruszenia postanowień umowy przez Zamawiającego i nie usunięcia naruszeń
lub  skutków  naruszeń,  w  terminie  nie  krótszym  niŜ  30  dni,  wyznaczonym  w  dodatkowym
wezwaniu.
W  ocenie  Wykonawcy,  strony  stosunku  zobowiązaniowego  powinny  współdziałać  w  jego
wykonaniu,  a  nie  wyłącznie  koncentrować  się  na  jego  rozwiązaniu  w  razie  napotkania  na
przeszkody w naleŜytym wykonaniu zobowiązań, obowiązek taki wynika wprost z art. 354 k.c.
Wykonawca wnosi  zatem, aby uprawnienie  zapisane w par.  11  ust.  2  i  3  ograniczone zostało
wyłącznie do tych przypadków, w których za nienaleŜyte wykonanie umowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  oraz  aby  jego  realizacja  musiała  być  poprzedzona
bezskutecznym wyznaczeniem dodatkowego odpowiedniego terminu dla usunięcia naruszenia lub
skutków naruszenia, przy czym termin ten powinien być co najmniej tygodniowy.
Odp: Zamawiający nie zmienia treści § 11 ust. 2 pkt. 2 i 3 umowy.

Pytanie 6
Zgodnie z par. 12 ust. 2 pkt 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od
umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości  10% wartości  brutto umowy
określonej w § 6 ust. 1 umowy. Wykonawca zwraca uwagę, Ŝe instytucja kary umownej sama w
sobie nie przekreśla  zasad odpowiedzialności  kontraktowej  stron,  która zgodnie z art.  471 k.c.
oparta jest na winie (domniemanej) sprawcy. To samo odnosi się do odpowiedzialności za szkodę
wywołaną zwłoką dłuŜnika, zgodnie z art 476 i nast. kc. Przewidując karę umowną na wypadek
odstąpienia od umowy z "przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy", Zamawiający prowadzi do
sytuacji,  w  której  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  kary  umownej  pomimo,  Ŝe
wykonywał umowę  z naleŜytą  starannością,  a jej  niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest
spowodowane okolicznościami za które nie ponosi odpowiedzialności, mimo Ŝe wystąpiły po jego
stronie  (na  przykład  w  przypadku  uszkodzenia  kabla  w  tok  robót  ziemnych  wykonywanych
niestarannie przez osobę trzecią). Wykonawca wnosi zatem o zmianę wskazanego postanowienia,
poprzez  zastrzeŜenie  kary  umownej  wyłącznie  na wypadek odstąpienia  od  umowy z  przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę.



Odp: Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.) dokonuje  zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.  Zmianie  ulegają  postanowienia  §  12  ust.  2  pkt.  1 umowy,  i  uzyskuje
następujące brzmienie:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) odstąpienie  od  umowy z  przyczyn  leŜących  po  stronie  Wykonawcy  w wysokości  -  5%
wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy.”

Pytanie 7
SIWZ, w tym projekt umowy nie zawiera zapisu, zgodnie z którym do oferty powinien zostać
dołączony regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową. Czy w związku z
bezwzględnie  obowiązującymi  przepisami  ustawy  prawo  telekomunikacyjne,  Zamawiający
dopuszcza by do świadczenia usług objętych zamówieniem stosowano postanowienia doręczonych
Zamawiającemu wraz z ofertą regulaminów usług, wydanych na podstawie art. 59 ustawy z dnia 16
lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), jednakŜe jedynie w
zakresie nie uregulowanym odmiennie w ustawie prawo zamówień publicznych, umowie, SIWZ
lub ofercie?
Odp: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów SIWZ.


