
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Znak: OL.WAG.SDZP 261.1.1.2019                                           Lublin, dnia 16 kwietnia 2019 r. 

                                            

    

 

 

        O F E R E N C I 

        (wszyscy) 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie przetargu 

nieograniczonego  na usługi transmisji danych w zakresie sieci rozległej WAN opublikowanego  

w BZP z dnia 01.04.2019 r. pod numerem 532034-N-2019.  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986 ze zm.) Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1. Do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Przepisy te w przypadku 

umów wzajemnych przewidują obowiązek jednoczesnego spełnienia świadczeń. Skoro zatem 

Zamawiający ma dostęp do świadczenia Wykonawcy z góry, ponieważ może korzystać z usługi 

od pierwszego dnia jej świadczenia, to świadczenie wzajemne w postaci zapłaty abonamentu także 

powinno być realizowane z góry (art. 488 § 1 KC). Dodatkowo również i ustawa Prawo 

telekomunikacyjne rozróżnia dwa sposoby opłacania świadczonych usług: z góry – w przypadku 

opłat abonamentowych, które to opłaty są ponoszone przez Klienta z tytułu zapewnienia gotowości 

Operatora do świadczenia usług telekomunikacyjnych i z dołu – za faktycznie wykonane usługi 

telekomunikacyjne w danym okresie rozliczeniowym. Wyłączenie obsługi przedmiotowej umowy 

z ogólnie stosowanego systemu rozliczeniowego może generować po stronie Wykonawcy wysokie 

koszty i utrudniać obsługę umowy. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający przyjmie taki system rozliczania oraz dokona modyfikacji odpowiedniej modyfikacji 

postanowienia określonego w § 4 ust. 2 projektu umowy. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.  Przyjęto sposób wnoszenia opłat z dołu, za faktycznie 

wykonane usługi telekomunikacyjne. 

 

2. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 

dnia 12.07.1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96) „w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę 

otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego”. 

W związku z powyższym, czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia określonego w § 

4 ust. 5 projektu umowy, w taki sposób aby był zgodny z aktualnym orzecznictwem w tym 

zakresie, tj. aby za termin zapłaty przyjęty został dzień uznania na rachunku bankowym 

Wykonawcy, a nie dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego? 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.  



Przelewy zlecane przez Zamawiającego realizowane są przez bank niezwłocznie  

w związku z czym obciążenie rachunku Zamawiającego i uznanie rachunku bankowego 

Wykonawcy następuje w tym samym lub najpóźniej w następnym dniu. Zamawiający jako 

jednostka sektora finansów publicznych z należytą starannością, w terminach określonych w 

umowie realizuje płatności wynikające z otrzymywanych faktur.   

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 5 ust. 5 projektu umowy, poprzez dodanie 

następującej treści: „naliczenie kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem 

postępowania reklamacyjnego zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa”?  

Odpowiedź 3: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.  

 

4. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy jest możliwym uzupełnienie treści postanowień § 7 

projektu umowy o postanowienie zgodnie z którym: 

„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie przekroczy 10% wartości 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, a łączna suma kar umownych 

naliczonych w danym miesięcy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie 

usług w danym miesiącu.” 

Z punktu widzenia Wykonawcy wskazania maksymalnej wysokości kar umownych umożliwia 

pełne rozeznania i oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.  

W sytuacji gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych 

do proponowanej przez Wykonawcę wnosimy o rozważenie i propozycję innej wartości. 

Zwracamy ponadto uwagę, iż kary umownej powinny służyć zabezpieczeniu terminowego i 

należytego wykonania prac, a nie być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla 

Wykonawcy. 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.  

 

5. Wykonawca wnosi o uzależnienie poszczególnych przypadków odpowiedzialności Wykonawcy 

określonych w § 7 projektu umowy za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy od 

wystąpienia „zwłoki” po jego stronie, nie zaś „opóźnienia”. Opóźnienia są bowiem następstwem 

okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu, w konsekwencji czego nie powinny one 

stanowić podstawy odpowiedzialności Wykonawcy. W przypadku podtrzymania obecnego 

rozwiązania przez Zamawiającego konieczne będzie uwzględnienie powyższego ryzyka w ofercie 

cenowej przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie, co będzie prowadzić do zwiększenia 

ceny ofertowej. 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.  

 

6. Zgodnie z art. 59 ust. 1 oraz art. 60a ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne, 

dostawca publicznie dostępnie usług telekomunikacyjnych zobowiązany jest doręczyć abonentowi 

regulamin świadczenia usług. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

modyfikacji Umowy poprzez wskazanie, że w zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie 

będzie miał Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy, który będzie 

stanowił załącznik do Umowy?  

Odpowiedź 6:  NIE 

 

7. Czy Zamawiający potwierdzi, iż jest uprawniony do odstąpienia od Umowy wyłącznie w 

przypadkach, gdy Wykonawca narusza jej postanowienia w sposób rażący, oraz po wcześniejszym 

przeprowadzeniu procedury wyjaśniającej polegającej na tym, że Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do świadczenia zgodnego z przedmiotem umowy (wskazując uchybienia, których 



dopuścił się Wykonawca), wyznaczy Wykonawcy termin dodatkowy na usunięcie uchybień, a po 

bezskutecznym upływie ww. terminu dodatkowego, Zamawiający od Umowy odstąpi? 

Odpowiedź 7:  TAK 

 

8. Czy przedmiotem zamówienia jest usługa transmisji danych w zakresie sieci rozległej WAN jako 

łącze zapasowe, w związku z pojawieniem się takiej informacji w pkt. 1.1 Załącznika nr 5 do SIWZ 

oraz pkt. 2.12 Załącznika nr 5 do SIWZ? 

Odpowiedź 8: TAK 

 

9. W jakiej formie ma być przedstawione zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia? Czy ma być sporządzone w 

postaci oświadczenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Jeżeli 

Zamawiający dopuszcza inne formy, prosimy o ich wskazanie. 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału  

w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, w tym do złożenia 

zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Forma zobowiązania zostanie określona w treści wezwania. 

  

10. Jaką liczbę referencji Zamawiający przewiduje Wykonawcy, który prowadzi działalność 

gospodarczą dłużej niż 3 lata, aby spełnić wymogi wskazane w Rozdziale VI pkt. 5 SIWZ? 

Odpowiedź 10: 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie co najmniej trzy (3) usługi polegające na instalacji i uruchomieniu sieci 

WAN (co najmniej 4 węzły dla danej instalacji przy transmisji nie mniejszej niż 2Mbs). 

 

11. 1. Czy Zamawiający pod pojęciem „oryginału” lub „kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem” rozumie dokument w formacie .pdf opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym? 2. Czy pod pojęciem elektronicznej kopii dokumentu Zamawiający rozumie skan 

oryginału dokumentu sporządzonego w formie pisemnej podpisanego odręcznym podpisem? 3. 

Czy pod pojęciem oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem Zamawiający rozumie 

skan dokumentu sporządzonego w formie pisemnej z przybitą pieczątką „za zgodność z 

oryginałem” i podpisane odręcznym podpisem? 4. Czy Zamawiający wymaga, aby elektroniczna 

kopia dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego? 5. Jakie dokumenty powinny zostać poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca? 

Odpowiedź 11: 

1) Zamawiający pod pojęciem „oryginału” lub „kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem” rozumie dokument podpisany przez Wykonawcę kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

2) Zamawiający pod pojęciem elektronicznej kopii dokumentu rozumie skan oryginału 

dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci elektronicznej opartej  

o tekst, pierwotnie papierowej zdygitalizowanej do postaci elektronicznej,  podpisane 

odręcznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Opatrzenie ich przez 

Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie stanowiło poświadczenie 

dokumentu za zgodność z oryginałem. 

3) Zamawiający pod pojęciem oświadczenia/dokumentu poświadczonego za zgodność z 

oryginałem rozumie dokument pochodzący od podmiotu trzeciego, podpisany odręcznym 



lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę. Opatrzenie go przez 

Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie stanowiło poświadczenie  

dokumentu za zgodność z oryginałem. 

4) TAK 

5) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, w tym do złożenia 

zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Forma zobowiązania zostanie określona w treści 

wezwania. 

 

12. Gdzie Zamawiający przewiduje otwarcie ofert, w którym mogą wziąć udział Wykonawcy? 

Odpowiedź 12: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. o godz. 12:00 za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej Zamawiającego. 

Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem statusu na Platformie przez członków komisji 

przetargowej oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców oraz policzeniem otrzymanych ofert. 

Komisja przetargowa dokona tych czynności 25.04.2019 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej 

(pokój 205) przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie.  

System odszyfruje złożone oferty oraz opublikuje ich treść w strefie publicznej na Platformie 

Zakupowej w związku z czym oferty będą od razu dostępne dla Wykonawców, bez konieczności 

uczestnictwa w czynnościach Komisji przetargowej w siedzibie Zamawiającego.  

 

13. W Zał. nr 5 do SIWZ w pkt. 3.4 Zamawiający przewiduje kary za przekroczenie 4 godzin na 

usunięcie awarii. Proszę o informację jak zostanie obliczona kara, w przypadku, gdy Wykonawca 

przekroczy 4 godziny na usunięcie awarii np.: 2 razy w ciągu miesiąca w lokalizacji Lublin, raz w 

ciągu miesiąca w lokalizacji Biała Podlaska i raz w ciągu miesiąca w lokalizacji Chełm. Suma 

awarii wynosi 4. Jaki % kwoty będzie stanowił karę oraz od którego wynagrodzenia brutto kara 

zostanie policzona? 

Odpowiedź 13: 

Zgodnie z paragrafem 5 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji   kary 

umowne za przekroczenie  4 godzin na usunięcie awarii będą liczone następująco: suma awarii 

wynosi 4 w związku z czym naliczona zostanie kara umowna w wysokości 1% łącznego 

wynagrodzenia netto (wartość netto za 24 miesiące zaoferowana w kolumnie 5 tabeli Formularza 

oferta stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji) za świadczenie usług w lokalizacji w Lublinie 

(wiersz 1 tabeli), Białej Podlaskiej (wiersz 2 tabeli) i Chełmie (wiersz 3 tabeli). 

 

14. Czy w Załączniku nr 5 do SIWZ Wykonawca, który ubiega się o udzielenie zamówienia należy do 

grupy kapitałowej, ale nie należy do tej samej grupy kapitałowej, do której inny Wykonawca 

składający ofertę (w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PzP) powinien oświadczyć o braku 

przynależności do żadnej grupy kapitałowej? 

Odpowiedź 14: 

      Wykonawca, po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do specyfikacji. W przypadku 

przynależności do grupy kapitałowej (sytuacja opisana pod lit. a) oświadczenia)  należy 

wymienić podmioty wchodzące w jej skład. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

15. 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do § 5 ust. 6 o treści „Naliczenie przez 

Zamawiającego kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania 



reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w 

wykonaniu Umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary umownej oraz jej 

wysokości”, oraz ust. 7 o treści „Suma kar umownych nie może przekroczyć wysokości opłaty 

abonamentowej za jeden okres rozliczeniowy”. 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie 

ust. 3 w § 7 Wzoru umowy? Wykonawca uważa, że gwarancja SLA jest wystarczającym 

zabezpieczeniem dla Zamawiającego należytego wykonywania usług przez Wykonawcę. 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.  

 

16. Dotyczy pkt 3 Formularza Ofertowego - Czy Zamawiający potwierdza, że wykonawca ma wskazać 

oferowany czas na uruchomienie sieci, ale za skrócenie tego czasu nie przyzna dodatkowych 

punktów wykonawcy? 

Odpowiedź 16:  TAK 

Uruchomienie sieci WAN powinno nastąpić nie później niż w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia 

umowy, zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 

 

 

               Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

                  Joanna Klimkowska 

 


