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Oferenci
Wszyscy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi transmisji danych w zakresie
sieci rozległej WAN opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24 października
2017 r. pod numerem 606425-N-2017
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje wyjaśnienia
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie 1
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego
działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy poświęcona
Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH?
Odpowiedź
TAK
Pytanie 2
Zgodnie z treścią § 4 ust. 3 Umowy „Zamawiający zobowiązuje się do opłacania należności
wynikających z umowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktur(…)”
Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, takie określenie terminu płatności może
prowadzić do nieporozumień i może narażać Zamawiającego na negatywne skutki, gdyż nie pozwala
ustalić czy płatność za świadczone usługi nastąpiła z zachowaniem wyznaczonego terminu. W celu
wyeliminowania takiej sytuacji, Wykonawca zwraca się o zastąpienie wyrazu „otrzymania”
wyrazem „wystawienia”, gdyż pozwala to na określenie daty pewnej.
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość
modyfikacji treści zapisu § 4 ust. 3 Umowy?
Odpowiedź:
Zapisy § 4 ust. 3 umowy pozostają bez zmian.
Zamawiający nie może ponosić konsekwencji niedostarczenia faktury lub dostarczenia jej po
terminie płatności wskazanym na fakturze, polegających na konieczności zapłaty odsetek za
opóźnienie w zapłacie za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty. Termin płatności liczony od
dnia wystawienia faktury to data pewna tylko dla Wykonawcy. Częste są przypadki, że faktura jest

wysyłana po kilku dniach od wystawienia lub czas dostarczenia przez operatora pocztowego
przedłuża się.
Wykonawcy, którzy posiadają zawarte z Zamawiającym umowy wystawiają faktury z odpowiednio
dłuższym terminem płatności, uwzględniając na dokumencie czas niezbędny na jego dotarcie do
Zamawiającego lub wpisują na fakturze termin płatności 14 dni od otrzymania faktury, bez
wyznaczania konkretnego terminu.
Pytanie 3
Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy terminu „opóźnienie”
wyrażeniem „zwłoka”.
Wykonawca wskazuje na wyrok SN z dn. 20 marca 1968 r., sygn.II CR 419/67, w świetle którego: „
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”. Uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż
Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem zapłaty kar umownych nawet w sytuacji, gdyby
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od
Wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich).
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie 4
Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwia
oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na
uzupełnienie treści postanowień § 7 Umowy poprzez dodanie zapisu, zgodnie z którym: „Całkowita
suma kar umownych naliczonych na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy nie przekroczy 20 % wartości
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, a łączna suma kar umownych
naliczonych w danym miesiącu nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie
usług w danym miesiącu.”?
Na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych
do proponowanej wysokości 20 % wartości Umowy brutto, Wykonawca zwraca się o rozważenie
i wskazanie innej wartości procentowej.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie 5
Odnośnie Rozdziału 5 ust. 1 pkt 2) lit. c) siwz, czy Zamawiający potwierdza, że wymaga
doświadczenia w postaci co najmniej trzech usług, z których każda obejmowała co najmniej 4
lokalizacje i przepływność co najmniej 2 Mb/s?
Odpowiedź:
TAK
Pytanie 6
Odnośnie Rozdziału 9 ust. 1 -4 siwz - dokumenty składane wraz z ofertą - należy załączyć
szczegółowy opis techniczny oferowanych rozwiązań, w szczególności: a) schemat rozwiązania
technicznego przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem parametrów łączy, b) opis rozwiązań
całości połączeń, informacje nt. rodzaju wykorzystanej technologii.
Czy Zamawiający potwierdza, że uzna za wystarczające, jeśli Wykonawca w opisie szczegółowym
technicznym rozwiązań zawrze dwa zakresy, o których mowa w siwz, tj. schemat rozwiązania

technicznego przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem parametrów łączy, oraz opis rozwiązań
całości połączeń, informacje nt. rodzaju wykorzystanej technologii?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający uzna to za wystarczające.
Pytanie 7
Zgodnie z Rozdziałem 11 ust. 2 siwz cena brutto jest ostateczna.
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zmianę ceny brutto ze względu na zmianę
przepisów o VAT, zgodnie z art. 142 ust. 5 Pzp, przy pozostawieniu niezmienionej ceny netto?
Odpowiedź:
Tak. W paragrafie 4 ust 1 i 2 umowy zawarte są zapisy dotyczące płatności w kwocie netto plus
podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury.
Pytanie 8
Odnośnie zapisów § 6 ust. 3 Umowy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o potwierdzenie,
iż potwierdzenie usunięcia awarii będzie dokonywane przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie potwierdzał fakt usunięcia awarii niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy
informacji o jej usunięciu, również w dni ustawowo wolne od pracy.
Pytanie 9
Odnośnie Rozdziału 12 ust. 2 siwz - Kryterium termin uruchomienia usługi) SIWZ – prosimy
o informację, czy Zamawiający zmodyfikuje kryterium terminu uruchomienia usługi w taki sposób,
aby wskazać minimalną długość trwania wdrożenia, które będzie podlegać ocenie?
Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż sposób sformułowania kryterium terminu uruchomienia usługi
preferuje obecnego Wykonawcę, który posiadając zestawione do Zamawiającego usługi może
zadeklarować termin przykładowo 1 dniowy.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje kryterium.
Minimalna długość trwania wdrożenia usługi, która podlegać będzie ocenie to 14 dni.
W punkcie 2 Formularza Oferty należy wskazać oferowany termin uruchomienia sieci w dniach, nie
krótszy niż 14 dni.
Z uwagi na czas niezbędny do uwzględnienia zmian przez Wykonawców Zamawiający przedłużył
termin składania ofert z 14 listopada 2017 r. na 21 listopada 2017 r., do godziny 14.00. Otwarcie
ofert odbędzie się 21 listopada 2017 r. o godz. 14.15.
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