
Znak  WAG.II.261.1.1.2019      Kraków, 10 stycznia 2019 r. 

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony osób i 

mienia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie  

 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, w odpowiedzi 

na pytanie wykonawcy dotyczące ogłoszenia, udziela odpowiedzi jak poniżej. 

 

Pytanie 1 

Zamawiający w załączniku nr 1 do ogłoszenia, strona 1, pkt 2. Zawarł zapis, iż centralne 

obydwu systemów Zamawiającego posiadają również możliwość generowania sygnałów drogą 

radiową a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości nadawania takich 

sygnałów poprzez dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie odpowiedniego nadajnika 

oraz odbierania sygnałów ich w swojej centrali monitoringu. 

Wykonawca informuje, że powszechnie stosowanym rozwiązaniem monitorowania 

sygnałów alarmowych jest przesył danych za pomocą sygnału GSM. 

Wykonawca by prawidłowo wykonywać usługę z punktu widzenia technicznego nie musi 

posiadać stacji monitorowania zdolnej do odbioru i przetwarzania sygnałów alarmowych drogą 

radiową co wiąże się również z tym, że nie musi posiadać pozwolenia radiowego na używanie 

radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących służbie 

radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu monitoring systemów alarmowych. Uważamy iż 

w/w wymóg nie jest niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia i prowadzi do 

ograniczenia konkurencji. Stawianie ww. wymogu jest sprzeczne z art. 7 PZP. 

Wnosimy zatem o modyfikację SIWZ w taki sposób by Wykonawcy mieli równy dostęp do 

zamówienia przy jednoczesnym uwzględnieniu powszechnie obowiązujących rozwiązaniach 

technicznych gwarantujących prawidłowe i należyte wykonanie usługi poprzez monitorowanie 

drogą GSM/GPRS. 

Odpowiedź  

Działanie technologii GSM oparte jest na falach radiowych w związku z tym w pełni 

mieści się w pojęciu „drogi radiowej” użytym przez Zamawiającego.  

 

Pytanie 2 

Zamawiający we wzorcu umowy określa sposób regulowania płatności za wykonaną usługę na 

podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Czy zamawiający akceptuje 

wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur 

korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? 

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z 

wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 

1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 

faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 

2. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: …………… 

3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie 

ww. adresu mailowego. 



4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest 

……………………. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie akceptuje wystawiania ani dostarczania faktur w formie elektronicznej. 

 

Pytanie 3  

Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte 

wykonywanie usługi. Czy Zamawiający, po analizie poniższych argumentów Wykonawcy, 

zmodyfikuje wysokość kar umownych? Wykonawca wnosi o zmianę o 50% wysokości kar, 

zastrzeżonych przez Zamawiającego. 

Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem ustanawianie przez Zamawiającego w umowie 

rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania 

uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 

które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z 

uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. 

wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć 

bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter 

wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez 

Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem 

bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji 

prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować 

winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w 

związku z art. 58 § 1 k.c. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dokonuje zmian w ogłoszeniu w zakresie kar umownych. 

 

Pytanie 4 

Proszę o informację, czy wskazany przez zamawiającego wymóg zatrudnienia osób na umowę 

o pracę oznacza, że każda roboczogodzina pracy osób wykonujących czynności ochronne tj. 

czynności z OPZ, pkt. 2.1 lit. h, 2.2 lit. g, 2.3 lit. f, 2.4 lit. f (za wyjątkiem grup interwencyjnych) 

musi być wypracowana w ramach umowy o pracę i Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie 

zawarcia z takimi osobami umów cywilnoprawnych? 

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy czynności określone w 

punktach 2.1 lit. h), 2.2. lit. g), 2.3 lit. f), 2.4 lit. f) załącznika nr 1 do ogłoszenia były 

wykonywane przez osoby zatrudnione (przez wykonawcę lub podwykonawcę) na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy 

(t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.). W związku z tym czynności określone w punktach 

2.1 lit. h), 2.2. lit. g), 2.3 lit. f), 2.4 lit. f) załącznika nr 1 do ogłoszenia nie mogą być 

wykonywane  przez osoby, z którymi zawarte będą umowy cywilnoprawne. 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza realizację usługi przez osoby posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z 

późn. zm.), jeśli tak, to na jakich stanowiskach? 



Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez osoby posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

127, poz. 721, z późn. zm.) na wszystkich stanowiskach pod warunkiem spełnienia 

wszystkich wymogów Zamawiającego zawartych w ogłoszeniu, a w szczególności zapisów 

zawartych w § 2 ust. 5 załącznika nr 6 do ogłoszenia. 


