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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 

Czy łącze 1 Gb/s pomiędzy wskazanymi serwerowniami w Gdańsku i Słupsku ma mieć jakąś 

protekcję? Jeśli tak, to jaką (sprzętową, liniową) ? 

Odpowiedź: 

Ze względu na ograniczenia nałożone w ustawie Pzp Zamawiający 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. 

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, jedocześnie wykluczamy użycie 

jakiejkolwiek transmisji poprze publiczną sieć internet. Poziom niezawodności łącza, oczekiwany 

przez Zamawiającego został wyznaczony poprzez wskaźnik SLA. Zamawiający pozostawia 
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Wykonawcy wybór odpowiedniej technologii. 

Pytanie 2 

Zwracamy się 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: 

Umowa zostanie podpisana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie może 

w SIWZ sugerować formy prawnej Wykonawcy. 

Pytanie 3 

Zgodnie z treścią postanowień  §  6 ust. 2 Umowy „Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1 

będzie płatne przelewem za miesiąc poprzedni w terminie 14 dni od daty wpływu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze.”  

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia przelewem na wskazany rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

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 z tytułu nieterminowego 

odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych. 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 

dostarczenia Zamawiającemu. 

W związku z powyższym Wykonawca  zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 

możliwość modyfikacji treści § 6 ust. 2 Umowy zastąpienie wyrazu „wpływu” wyrazem 

„wystawienia”?. 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 4 

Czy Wykonawca dopuszcza uzupełnienie postanowień § 7umowy o zapis, zgodnie z którym 

„Łączna  suma kar umownych, bonifikat, odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na 

podstawie § 7 ust. 2, § 10 ust. 1 pkt b umowy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy 

za świadczenie usług w danym miesiącu? 

Wykonawca wskazuje, że na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia 

wysokości kar umownych do proponowanej wartości, Wykonawca zwraca się o rozważenie innej 



wartości, gdyż  wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi Wykonawcy 

oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w treści oferty. 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian 

Pytanie 5 

Wykonawca zwraca z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w § 7 Umowy 

zapisu, zgodnie z którym „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 7 ust. 2,  § 

10 ust. 1 pkt b Umowy nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego 

w §  5 ust. 1 Umowy”? 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian. 

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę 

 

      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

       Roman Walkowiak  


