
NFZ Centrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Narodowy Fundusz Zdrowia

znak: BAG.26U.28.2016 Warszawa, grudnia 2016

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
„Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ siecią rozległą WAN oraz 
zapewnienie dostępu do Internetu”

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 21.12.2016 r. wpłynęły zapytania 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji:
Pytanie 1 
Par 3 ust. 4
Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT obowiązek podatkowy za 
dostawę usług telekomunikacyjnych powstaje w momencie wystawienia faktury dokumentującej dostawę 
tego typu usługi, nie później jednak niż z upływem terminu płatności, z tytułu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych. Stąd też uzależnienie początku biegu terminu płatności od 
nieznanej Wykonawcy daty doręczenia faktury do Zamawiającego uniemożliwia prawidłowe ustalenie 
daty powstania obowiązku podatkowego, a ponadto ze względu na właściwości systemu rozliczeniowego 
Wykonawcy, poważnie utrudnia prawidłowe wystawienie faktury VAT. W związku z powyższym 
zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści tego zapisu w taki 
sposób, żeby termin płatności określony był na np. x dni od daty wystawienia faktury?
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikacji powyższego zapisu. Zamawiający pozostawia zapisy 
SIWZ bez zmian.
Pytanie 2
Co Zamawiający rozumie przez „prawidłowo” wystawioną fakturę VAT, tzn. czy aby faktura VAT została 
uznana za prawidłowo wystawioną wystarczające jest aby zawierała wszystkie elementy wymagane przez 
obowiązujące przepisy w tym zakresie, czy Zamawiający wymaga dodatkowych elementów. Jeżeli 
wymaga, to wnosimy o ich precyzyjne oznaczenie. Ewentualnie wykreślmy słowo „prawidłowo” 
Odpowiedź na pytanie 2
Faktura powinna zawierać wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy elementy oraz treści 
wynikające z umowy. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 3 
Par 3 ust. 7
Zgodnie z przyjętą normą, spełnienie świadczenia pieniężnego w obrocie bezgotówkowym następuje w 
dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na
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modyfikację postanowienia w ten sposób, aby zgodnie z regułami wynikającym z Kodeksu Cywilnego 
jako dzień zapłaty był wskazany dzień uznania należności na rachunku bankowym Wykonawcy? 
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane modyfikacje. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ 
bez zmian.
Pytanie 4 
Par 6
Prosimy o takie doprecyzowanie zapisów Umowy, z których jednoznacznie wynikać będzie, ze 
Zamawiający naliczy kary umowne jeśli w terminie 30 dni od daty zdarzeń Wykonawca nie wykaże, iż nie 
ponosi winy za wystąpienie zdarzenia na podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. Akt II CR 419/67): ,,(...)jeżeii wykonanie lub nienależyte 
wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi 
odpowiedzialności (art. 471 k.c.), kary umownej nie nalicza się.” Stąd naliczenie kar umownych 
przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania 
reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w 
wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych,
Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie par 6 ust. 3 Umowy w taki sposób, żeby nie było 
wątpliwości, że Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem 
utraconych korzyści?
Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 6
Umowa nie przewiduje żadnego ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości kar umownych, 
które mogą zostać nałożone na wykonawcę. Tym samym, nie można wykluczyć sytuacji, w której kara 
umowna zostanie naliczona w wysokości większej niż wartość kontraktu. Prosimy więc o dodanie zapisu 
uwzględniającego wprowadzenie ograniczenia łącznej wysokości kar umownych.
Odpowiedź na pytanie 6
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 7
Par 8 ust. 5 oraz ust. 10
Istotą umowy zawartej na czas oznaczony jest jej obowiązywanie na warunkach i do upływu terminu na 
jaki została zawarta. Możliwość rozwiązania takiej umowy kłóci się z naturą tego stosunku 
zobowiązaniowego. Postanowienia par 8 ust. 5 oraz ust. 10 są sprzeczne z zasadą trwałości umowy 
zawartej na czas określony, która stanowi podstawę do oszacowania ceny za świadczone usługi i gwarancji 
zwrotu poniesionych przez Wykonawcę kosztów. Oferta składana w przetargu jest indywidualnie 
kalkulowana i uwzględnia specjalne obniżone ceny, przy założeniu świadczenia usług przy wskazanym 
wolumenie, na określonych warunkach przez określony czas. Wykonawca nie powinien ponosić 
negatywnych konsekwencji niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający zgodzi się 
na wykreślenie powyższego zapisu?
Odpowiedź na pytanie 7
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu.

Ponadto Zamawiający informuje iż zapisy w Specyfikacji w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu
zamówienia ulegają zmianie:
pkt 2.12 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z urządzeń i sieci szkieletowej należących do firmy 
świadczącej usługę zapasowej sieci WAN dla Centrali NFZ. Obecnie dostawcą tej usługi jest firma Netia.”

W związku z udzielonym odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami zachodzi konieczność przesunięcia 
terminu składania ofert. W związku ze zmianą terminu zapisy SIWZ otrzymują następujące brzmienie:
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-zapis Specyfikacji w pkt 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ppkt 12 otrzymuje 
następujące brzmienie:
Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy oraz 
napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.28.2016 OFERTA -  „Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami 
Wojewódzkimi NFZ siecią rozległą WAN oraz dostęp do Internetu”. NIE OTWIERAĆ PRZED 3.01.2017 
r. GODZ. 10:30”- zapis Specyfikacji w pkt 12
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ppkt 1, otrzymuje następujące

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala
w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02 w terminie do dnia 3.01.2017 r. do 
godz. IPtOO.

- zapis Specyfikacji w pkt 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
ppkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali
w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 3.01.2017 r. do 
godz. 10:00
- zapis Specyfikacji w pkt 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ppkt. 6 
otrzymuje następujące brzmienie:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3.01.2017 r o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala 
w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.

brzmienie:
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