
Lublin, dnia  6 grudnia 2013 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-50/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanym  wnioskiem  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  na  świadczenie  usług
telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 : SIWZ, rozdział IV i Załącznik nr 3, § 5
Wykonawca zwraca  się  do  Zamawiającego o sprecyzowanie  okresu trwania  umowy?  W SIWZ
Zamawiający  podaje  okres  36  miesięcy,  natomiast  w  załącznik  nr  3  (umowa)  –  12  miesięcy.
Wnosimy o wyjaśnienie.
Odp. Zamawiający zmienia treść § 5 ust.  1 Załącznika nr 3 do SIWZ Projekt  umowy poprzez
nadanie mu brzmienia:
Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od daty aktywacji usługi, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

Pytanie 2. Załącznik nr 3, § 11, ust. 1 i 2 b)
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wykreślenie tych zapisów? Wykonawca argumentuje
ten wniosek wysoce niestandardowym ryzykiem, jakie Wykonawca musi ponieść przedstawiając
ofertę  w  przedmiotowym  postępowaniu,  oraz  stanowi  nie  równe  traktowanie  stron  umowy.
Wykonawca zwraca  uwagę,  że  odnośnie  ust.  1  –  kalkuje  ofertę  na  cały okres  trwania  umowy
zgodnie  z  SIWZ, więc  taki  zapis  uniemożliwia jakąkolwiek kalkulację,  ponieważ Zamawiający
zastrzega sobie wypowiedzenie umowy z bliżej niewyjaśnionych powodów, nazwanych „ważnymi
powodami”.  Wykonawca  w  tym  momencie  zwraca  się  dodatkowo  o  wyjaśnienie,  co  oznacza
dokładnie ten zapis? Odnośnie ust.  2 b) żaden operator telekomunikacyjny na rynku nie jest w
stanie zagwarantować i zabezpieczyć ten zapis, ponieważ podczas okoliczności niezależnych od
Wykonawcy, np. siły wyższej, nie ma na to wpływu i nie odpowiada za takie usterki. Wnosimy o
wykreślenie tych zapisów.

Odp. Zamawiający zmienia treść § 11 ust.  1 Załącznika nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprzez
nadanie mu brzmienia:
Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu
wypowiedzenia z ważnych powodów.
Zamawiający zmienia treść § 11 ust. 2 lit. b) Załącznika nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprzez
nadanie mu brzmienia:
przerwy w świadczeniu usług trwającej dłużej niż 24 godziny po upływie terminu przewidzianego w
umowie na usunięcie awarii lub nieprawidłowości zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałej z
przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, chyba że przerwa w świadczeniu usług powstała w
wyniku siły wyższej;

Pytanie 3. SIWZ, rozdział III, pkt. 3, ppkt. h)
W związku  wymogiem  Zamawiającego  odnośnie  bezpłatnego  użyczenia  centrali  telefonicznej,
Wykonawca  wnosi  o  wyrażenie  zgody  na  przekazywanie  faktur  z  usługami  przedmiotowego
postępowania, w której jedna z pozycji będzie widniała pozycja – opłata za centralę telefoniczną,
jednak z opłatą 0,00 zł?



Odp.  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  przekazywanie  faktur  z  usługami  przedmiotowego
postępowania, w której jedną z pozycji będzie opłata za centralę telefoniczną z ceną 0,00 zł.

Pytanie 4.
Wykonawca  zwraca  się  z  pytaniem,  czy  w  razie  wyboru  oferty  Wykonawcy  prowadzącego
działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować
wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 ksh (a zatem także informacje o wysokości kapitału
zakładowego i kapitału wpłaconego)?

Odp.  Część  komparycyjna  umowy będzie  zawierała  wszystkie  elementy  wymagane  przepisami
prawa w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności przez Wykonawcę.

Pytanie .5.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający w nawiązaniu do treści § 6 Umowy dopuszcza,
by opłaty abonamentowe były płacone z góry?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, by opłaty abonamentowe były płacone z góry.

Pytanie 6.
Wykonawca mając na uwadze treść § 6 (w związku z § 17 Umowy) prosi o potwierdzenie, że czy
mając  na  uwadze  powszechnie  akceptowaną  w orzecznictwie  Europejskiego  Trybunału
Sprawiedliwości zasadą neutralności VAT dla podatnika, że w ostatecznym rozrachunku podatek ten
powinien obciążać odbiorcę towarów i usług, a nie Wykonawcę i w celu uniknięcia konieczności
wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku zmiany stawki VAT, Zamawiający dopuszcza
doprecyzowanie  Umowy  poprzez  zamieszczenie  ustępu  o  treści:  „W  razie  zmiany  wysokości
obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy w okresie obowiązywania niniejszej
umowy  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  uwzględniającego  nową,
aktualną wysokość stawek podatku VAT”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i postanawia dodać do § 6 ust. 6 w brzmieniu: „W
razie  zmiany wysokości  obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu  umowy w okresie
obowiązywania  niniejszej  umowy  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia
uwzględniającego  nową,  aktualną  wysokość  stawek  podatku  VAT”.  –  moja  propozycja  do
skonsultowania, zastanawiam się czy w związku z taką zmianą nie zmienić w § 6 ust. 1 wartości
maksymalnej umowy na wartość wstępną.

Pytanie 7.
Zgodnie  z  treścią  §  5  ust.3  Umowy  zapłata  następować  będzie  w  terminie  60  dni  od  daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Zapłata w terminie 60 dni jest okresem zbyt długi
rodzącym  po  stronie  Wykonawcy  niepewność  wypłaty  i  stawia  wykonawcę  z  zdecydowanie
niekorzystnym położeniu.  Zauważyć   ponadto  należy,  iż  z  punktu  widzenia  Wykonawcy,  jak  i
przepisów podatkowych takie określenie terminu płatności nie pozwala ustalić prawidłowej daty
powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z
tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych
(art. 19 ust. 13 pkt 1 lit b. ustawy z dnia 05.04.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54
poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)). Wskazujemy ponadto, że
Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług,
tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania kwoty podatku
należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności
lub  w  miesiącu  następnym.  W  tym  stanie  rzeczy  zauważyć  należy,  iż  takie  ukształtowanie



warunków  umowy  naraża  Wykonawcę  na  istotne  niebezpieczeństwo  błędnego  określenia
powyższych  terminów,  co  w  konsekwencji  doprowadzić  może  do  nieprawidłowego  wyliczenia
kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być
wyłącznie uzależnienie terminu płatności  od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia
Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. W związku z
powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści
Umowy  w  następujący  sposób,  że  zapłata  następować  będzie  w  terminie  30  dni  od  daty
wystawienia  faktury  VAT  przez  Wykonawcę,  a  Wykonawca  zobowiązany  jest  doręczać
Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia”? Takie rozwiązanie pozwoli
uniknąć Stronom ryzyka podatkowego wskazanego powyżej.

Odp. Zamawiający, w związku z treścią art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych, nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 8.
Zgodnie z § 7 ust. 4 Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa się
dzień  obciążenia  rachunku  Zamawiającego.  Należy  zwrócić  uwagę,  że  postanowienie  to  w
obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego
(por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r., sygnatura III CZP 164/94), w myśl, których za dzień
spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku
bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu
Zamawiającego).W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę
przedmiotowego  postanowienia  w  taki  sposób,  aby  za  termin  płatności  wynagrodzenia  dla
Wykonawcy uznać dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 9.
W §  7  ust.  5   Umowy  Zamawiający  wprowadził  sformułowanie,  że  Wykonawca  nie  dokona
przeniesienia wierzytelności przysługującej  mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej
umowy  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego.  Postanowienie  to  narusza  zasadę
równowagi  kontraktowej  stron  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Skoro,  bowiem
Zamawiający  zastrzega,  że  Wykonawca  nie  może  dokonywać  cesji,  –  co  jest  sprzeczne
z powszechnie przyjętą praktyką rynkową, stosownie,  do której Wykonawcy mogą przekazywać
przysługujące  im  wierzytelności  podmiotom  trzecim  bez  zgody  dłużnika,  to  analogiczne
postanowienia powinny być zastrzeżone na rzecz Wykonawcy.
Prosimy, zatem o odpowiedź:
Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie § 7 ust. 5  Umowy? 
W przypadku odpowiedzi  negatywnej,  czy Zamawiający zgadza się  na  uzupełnienie  § 7 ust.  5
Umowy postanowieniem:  „Powyższy  zakaz  nie  obejmuje  jednakże  wymagalnych  wierzytelności
pieniężnych, przeterminowanych o nie mniej niż 60 dni”? 

Odp.  Zamawiający,  w  związku  z  treścią  art.  54  ust.  5  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  o
działalności leczniczej, nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 10.
Czy  Zamawiający  dopuszcza  uzupełnienie  postanowień  §  12  Umowy  zgodnie,  z  którym
„Całkowita  wysokość  kar  umownych  za  zdarzenia,  które  wystąpiły  w  danym  miesiącu  nie
przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za dany miesiąc”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.



Pytanie 11.
Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci
odstąpienia  od  umowy  oraz  kar  umownych  nie  dotyczy  sytuacji,  w  których  ewentualne
niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych
przez Wykonawcę (jak przykładowo: przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich).  Pytanie
to  ma  w swojej  podstawie  ugruntowaną  linię  orzeczniczą  Sądu Najwyższego,  w szczególności
wyrażoną w wyroku SN z dnia 20 marca 1968r. (sygn. akt II CR 419/67) zgodnie z którym, jeżeli
niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za
które strona zobowiązana nie podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza
się. 

Odp.  Kara umowna będzie naliczana  w przypadku zaistnienia  sytuacji  określonych w umowie,
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  szczególności  przy  uwzględnieniu  pojęcia
„zwłoki”.

Pytanie 12.
Odnośnie  postanowień  zawartych  w  §  12  Umowy,  czy  Zamawiający  dopuszcza  zmniejszenie
wysokości kar umownych o 1/2? 
Kary umowne określone w wysokości wskazanej w § 12 Umowy będą – zdaniem Wykonawcy –
uznane w każdym wypadku za kary rażąco wygórowane, co umożliwi ich podważenie na drodze
sądowej. Zgodnie, bowiem z treścią art. 484 § 2 k.c. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części
wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara
umowna jest  rażąco  wygórowana.” Taka  możliwość  podważania  wysokości  kary  umownej  nie
tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się z niepewnością, co do
praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki,  drakoński wręcz poziom kary umownej  za
odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie
usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się
o rozważenie, czy kary umowne w wysokości zaproponowanej w ww. pytaniu Wykonawcy, nie
będą chronić Zamawiającego w dostatecznym stopniu.

Odp. Zamawiający zmienia treść § 12 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprzez
nadanie mu brzmienia:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a)odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy   w  wysokości  -  10%
wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy.
b)zwłokę w usunięciu awarii w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do
terminów przewidzianych w umowie, 
c)zwłokę w budowie systemu  w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku
do terminu przewidzianego w § 2 ust. 5,
d)niezapewnienie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych podczas budowy i instalacji
systemu oraz aktywacji  usługi w wysokości – 2500 zł  za każdy rozpoczęty dzień przerwy w
świadczeniu usług.
e)przerwę  w dostawie  usług  telekomunikacyjnych trwającą  dłużej  niż  czas  przewidziany  na
usunięcie awarii  lub nieprawidłowości zgłoszonych przez Zamawiającego określonych zgodnie
z § 10 ust. 4 w trakcie obowiązywania umowy w wysokości – 2500 zł za każdy rozpoczęty dzień
przerwy w świadczeniu usług.

Pytanie 13.
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację  postanowień § 12 Umowy, tak by zawierała również
treść „Całkowita suma kar umownych naliczonych  Wykonawcy na podstawie umowy nie przekroczy
20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto?



Odp. Zamawiający dodaje w § 12 Załącznika nr 3 do SIWZ Projekt umowy ust. 6 w brzmieniu: 
Całkowita suma kar umownych naliczonych  Wykonawcy na podstawie umowy nie przekroczy 20%
wartości łącznego wynagrodzenia brutto.

Pytanie 14.
Prosimy o informację czy Zamawiający zgadza się na zmianę  treści § 16Umowy, tak by uzyskał on
brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.),
Regulamin i cennik Wykonawcy ze zmianami wynikającymi z Umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. 

Pytanie 15. SIWZ, rozdział III
Wykonawca  zwraca  się  do  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  że  zapis  dotyczący  zapewnienia
bezpłatnego  serwisu  i  prac  konserwacyjnych  wewnętrznej  sieci  telefonicznej  Zamawiającego
polega na:
a) bieżącym sprawdzaniu sprawności funkcjonowania sieci telefonicznej, 
b) przekrosowywaniu na polecenie Zamawiającego numerów abonentów na przełącznicach,
c) bieżącym dokumentowaniu zmian na przełącznicy głównej, 
d) przekładaniu, likwidacji, zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego, linii telefonicznych, 
e) prowadzeniu drobnych napraw (przewody telefonów) wynikających z normalnej eksploatacji,
f)  podłączeniu i konfiguracji urządzeń końcowych (aparatów telefonicznych telefaksów),
g) współpracy ze służbami technicznymi operatora telekomunikacyjnego przy usuwaniu uszkodzeń
i realizacji nowych usług telekomunikacyjnych
Wszelkie  prace  niewymienione  powyżej  a  w  szczególności  związane  z  modernizacją  sieci  lub
wymianą  odcinków  kablowych  będą  wycenione  przez  Wykonawcę  i  pokrywane  przez
Zamawiającego.

W  przypadku,  gdy  Zamawiający  nie  akceptuje  powyższych  zapisów  Wykonawca  wnosi  o
wyszczególnienie  prac,  jakie  maja  wejść  w  zakres  bezpłatnej  konserwacji  wewnętrznej  sieci
Zamawiającego?
Odp: Zamawiający akceptuje powyższe zapisy.

Pytanie 16. SIWZ, rozdział III, pkt. 3 i)
Zamawiający wymaga dostarczenia  10 aparatów IP,  natomiast  w załączniku nr  2  Zamawiający
wymaga,  aby  centrala  była  wyposażona  w  porty  systemowe  i  analogowe.  W związku  z  tym
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy centrala ma być wyposażone w porty
i licencje użytkowników IP?
Odp: Zamawiający wykreśla ze specyfikacji aparaty IP

Pytanie.17. SIWZ, rozdział III, pkt. 3 i)
Wykonawca  zwraca  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie,  czy  bezpłatne  połączenia  dotyczą
połączeń  w  obrębie  centrali  telefonicznej,  czy  Zamawiający  wymaga  utworzenia,  tzw.  Biznes
Grupy, w której wszystkie połączenia pomiędzy numerami Zamawiającego będą bezpłatne?
Odp:  Połączenia  bezpłatne  mają  być  pomiędzy  wszystkimi  numerami  miejskimi
Zamawiającego.


