
Lublin, dnia 3 lutego 2014 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-2/14

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 oraz Umowa, § 2, ust. 5
Wykonawca  zwraca  się  do  Zamawiającego  o  sprecyzowanie  terminu  rozpoczęcia  świadczenie
usług? W SIWZ Zamawiający pisze o tym terminie, jako „według potrzeb” – Wykonawca zwraca
się  dodatkowo o wyjaśnienie  tego zapisu,  natomiast  w umowie  – „w terminie  30  dni  od  dnia
zawarcia umowy”.
Odp.  Zamawiający wymaga uruchomienia  usługi  w terminie  5 dni  od  dnia  podpisania  umowy
zgodnie  z  §  1  ust.1  pkt.  5.  Zamawiający wykreśla  z  projektu  umowy ust.  5  w §  2  i  zmienia
numerację kolejnych ustępów w paragrafie 2,w ten sposób, że dotychczasowy:
ust. 6 otrzymuje nr 5,    
ust. 7 otrzymuje nr 6,
ust. 8 otrzymuje nr 7.

Pytanie 2. Umowa, § 11, ust. 2, pkt. b)
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wykreślenie tego zapisu? Wykonawca argumentuje ten
wniosek wysoce niestandardowym ryzykiem, jakie Wykonawca musi ponieść przedstawiając ofertę
w przedmiotowym postępowaniu, oraz stanowi nie równe traktowanie stron umowy.
Odp.  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.
Formularz oferty, pkt. 2
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o doprecyzowanie, że warunki serwisu dotyczą centrali
telefonicznej?
Odp. Opisane w pkt. 2 Formularza oferty warunki serwisu dotyczą centrali telefonicznej.

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 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”. 
Pytanie 7.
Zgodnie  z  treścią  §  7  ust.3  Umowy  zapłata  następować  będzie  w  terminie  60  dni  od  daty
otrzymania  przez  Zamawiającego  faktury  VAT.  Zauważyć  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 (tj.  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.
Wykonawca zwraca uwagę, że zapis zawarty w § 7 ust.3 Umowy potraktować można, jako formę
kredytowania Zamawiającego,  co stanowi o nierówności  stron i  w związku z tym Wykonawca
zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza, by termin płatności skrócić do 30 dni jak
wskazano w poprzednim punkcie?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.



Pytanie 9.
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 10.
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 11.
Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci
rozwiązania umowy 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:  siła  wyższa,  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 1968 r. (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.
Czy  Zamawiający  dopuszcza  doprecyzowanie  wypadków  „innych  przypadków  nienależytego
wykonania umowy”, o których mowa w § 11 ust. 2 c) Umowy, mając na uwadze, ze nie każde
nienależyte wykonanie umowy jest na tyle istotne (np. nieterminowe dostarczenie faktury VAT) by
z tego powody rozwiązywać umowę ze skutkiem natychmiastowym?
Odp. Pytanie 13.
Odnośnie postanowień zawartych w § 12 ust. 2 Umowy, czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie
wysokości kar umownych o 1/2?



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 14.
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 15.
Prosimy o informację czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści § 9 ust.  1 Umowy, tak by
uzyskał on brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publiczny, 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 16. SIWZ, rozdział III, pkt. 3 f)
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.

Pytanie 17. SIWZ, rozdział III, pkt. 3 b) oraz Formularz oferty, tabela, lp. 3 oraz Umowa, § 1, ust.
1, pkt. 2)
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o sprecyzowanie ilości linii ISDN 2B+D? W zapisach
tych występują sprzeczne dane.
Odp.  Ilości linii ISDN 2B+D wynosi 13. § 1, ust. 1, pkt. 2) otrzymuje brzmienie: „zapewni łącza
ISDN PRA (30 kanałów), 13 linii cyfrowych ISDN (2B+D) i 6  linii analogowych;”

Pytanie 18. Umowa, § 1, ust. 1, pkt.8)
Wykonawca  zwraca  się  do  Zamawiającego  o  doprecyzowanie,  czy  wymóg  dostarczania
szczegółowego  wykazu  realizowanych  usług  telekomunikacyjnych  w  formie  bilingu,  dotyczy
bilingu  z  każdego  numeru  DDI,  czy  z  całego  dostępu  ISDN  PRA (30B+D)?  Dodatkowo  w



przypadku opcji bilingu dla każdego numeru DDI, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że będzie
to  możliwe  pod  warunkiem  możliwości  technicznych  konfiguracji  łącza  cyfrowego  ISDN  na
centrali telefonicznej?
Odp.  Zamawiający dopuszcza  biling  z  całego dostępu ISDN PRA (30B+D),  szczegółowe dane
taryfikacyjne muszą być dostępne z oprogramowania taryfikacyjnego centrali.

Pytanie 19. Umowa, § 7, ust. 1
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli w zapisie
odnośnie  wystawiania  faktury  na  koniec  każdego  miesiąca?  Wykonawca  informuje,  że  system
rozliczeniowy  Wykonawcy  wystawia  faktury  za  zrealizowane  usługi  w  cyklach  miesięcznych
liczonych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu cyklu   rozliczeniowego, a
faktura  dostarczana  jest  do  Zamawiającego  w  terminie  do  10  dnia  po  zakończeniu  okresu
rozliczeniowego. Wnosimy o potwierdzenie takiej interpretacji tego zapisu Wykonawcy.
Odp. Zamawiający zmienia § 7 ust. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ poprzez nadanie mu brzmienia: 
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie wypłacane będzie na
podstawie faktury VAT wystawianej po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. Pierwsza
faktura VAT zostanie wystawiona na koniec pierwszego miesiąca następującego po miesiącu
aktywacji usługi.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Nowym terminem składania ofert  jest dzień
06.02.2014 roku godzina 11:00,  zaś otwarcia ofert  jest  dzień  06.02.2014 godzina
11:30.


