
 

 

 

 

znak: 

 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi transmisji danych 

WAN”.  

Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  przy 

ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych    

( Dz. U.  Nr 19, poz. 177 ze  zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi. 

Pytanie 1 :  

W zawiązku z ogłoszonym postepowaniem przez POW NFZ i wyznaczonym terminem składania ofert na 

27.08.2012r. wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 5 września 2012r. 

Obecny termin składania ofert, który upływa dnia 27 sierpnia 2012 r. o godz. 10:00 jest terminem zbyt 

krótkim biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia, a co więcej, narusza wyrażona w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z 

późn.zm) dalej: „Pzp” zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

albowiem w nieuzasadniony sposób uprzywilejowuje wykonawcę obecnie świadczącego usługi dla 

Zamawiającego.   

Przedmiot zamówienia, który Zamawiający zamierza uzyskać w wyniku prowadzonego postępowania jest 

specyficzny albowiem jest dedykowany dla Zamawiającego. Powyższe powoduje, iż wszyscy Wykonawcy 

– oprócz Wykonawcy obecnie świadczącego usługi dla Zamawiającego- muszą przeprowadzić 

czasochłonna procedurę sprawdzenia warunków technicznych umożliwiających świadczenie usług zgodnie 

z wymaganiami SIWZ. 

Przykładowo można wskazać, iż uzyskanie odpowiedzi na zapytanie skierowane do TP S.A, dotyczące 
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wydzierżawienia studzienek oraz sprawdzenia warunków technicznych to procedura trwająca co najmniej 

3 tygodnie. 

Biorąc pod uwagę, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane dnia 13 sierpnia 2012 r. zaś termin 

składania ofert został wyznaczony na dzień 27 sierpnia 2012 r. należy stwierdzić, iż nawet gdyby 

wykonawca wystąpił do TP S.A. z zapytaniem o wydzierżawienie studzienek oraz sprawdzenie warunków 

technicznych już dnia 10 czerwca 2012 r. to i tak nie będzie w stanie dotrzymać terminu składania ofert 

bowiem odpowiedź otrzyma dopiero po jego upływie. De facto, w opisanej sytuacji, ofertę będzie w stanie 

złożyć tylko jeden Wykonawca, a mianowicie wykonawca obecnie świadczące dla Zamawiającego, który 

takiej procedury przeprowadzać nie musi. 

Nie może zatem budzić wątpliwości fakt, iż w przypadku nieprzedłużenia terminu zgodnie z żądaniem 

niniejszego wniosku zamawiający dopuści się rażącego naruszenia podstawowych dla prawa zamówień 

publicznych zasad – zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania. 

Reasumując, wyznaczenie krótkiego terminu na złożenie oferty, który uniemożliwia przeprowadzenie 

procedury sprawdzającej, a tym samym zmuszenie wykonawcy do skorzystania z rozwiązania, które 

powoduje, iż nie ma on szans uzyskania zamówienia niewątpliwie narazi zamawiającego na zarzut 

naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp. W związku z powyższym zwracamy się do zamawiającego z prośbą o 

wydłużenie terminu składania ofert do dnia 5 września 2012 r. albowiem tylko ten termin umożliwi 

zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 05.09.2012r. W tym 

zakresie zostanie dokonana modyfikacja SIWZ. 

Pytanie 2: 

Bardzo prosimy o doprecyzowanie zapisu I.p. 4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia:  

„ połączenie internetowe Gdańsk, Marynarki Polskiej 148 z Słupsk, Poniatowskiego 4”. Czy 

Zamawiający rozumie przez to połączenie w/w lokalizacji dedykowanym łączem o prędkości 

transmisji 1GB/s?  

Odpowiedź 

Zamawiający poprzez SIWZ zamierza zrealizować swoje uzasadnione potrzeby. Ze względu na 

ograniczenia nałożone w ustawie PzP nie może wskazywać konkretnych technologii, marek  lub 

nazw. Poza tym Zamawiający stara się tak formułować opis SIWZ aby zachować zasadę uczciwej 

konkurencji i równego traktowania Wykonawców zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.  

Zamawiający oczekuje zastosowania technologii  zapewniającej poziom poufności 

 transmitowanych danych, bezpieczeństwo i niezawodność porównywalne lub wyższe jak w 

dedykowanym łączu do transmisji danych  o prędkości 1GB/s symetrycznie, jedocześnie 

wykluczamy użycie jakiejkolwiek transmisji poprzez publiczną sieć Internet.  



Pytanie 3: 

Paragraf 6 ust. 2 – prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu, w 

taki sposób, by bieg terminu zapłaty był liczony od dnia wystawienia faktury? Za taką 

konstrukcja przemawia sposób zredagowania przepisów podatkowych. Zaproponowane przez 

Zamawiającego określenia terminu płatności nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania 

obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu 

nieterminowego odprowadzeni podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych ( art. 19 

ust. 13 pkt. 16  ustawy z dnia 05.04..2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z 

późn. Zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia 15.02. 1992r. 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. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści tego zapisu w taki 

sposób, żeby termin płatności określony był na 21 dni od daty wystawienia faktury? Czy 

Zamawiający dopuszcza elektroniczne przekazywania faktur lub ich obrazów? 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian. 

Zamawiający nie dopuszcza elektronicznego przekazywania faktur lub ich obrazów. 

 

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę 

 

 

      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

       Roman Walkowiak  


