
mz Centrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Narodowy Fundusz Zdrowia

znak: BAG.261.1.30.2016
Warszawa, 17 marca 2017 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
W związku z koniecznością doprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej do wskazanych w 
Załączniku nr 1 (OPZ) lokalizacji, czy Zamawiający posiada lub uzyska dla wyłonionego w toku 
postępowania Wykonawcy zgodę na bezpłatne wprowadzenie kabla światłowodowego do 
lokalizacji wymienionych w OPZ włącznie z możliwością wykorzystania kanalizacji 
teletechnicznej należącej do Hyperion (Warszawa, Plac Czerwca 1976 r. nr 4) w celu 
doprowadzenia przyłączy światłowodowych niezbędnych do realizacji usługi dzierżawy łączy 
światłowodowych?
Odpowiedź
Wykonawca musi zapewnić sobie wszelkie zgody we własnym zakresie.

Pytanie 2
W związku z Kryterium III zamieszczonym w SIWZ w Rozdziale 13 pkt 3, proszę o informację 
czy Zamawiający ma wiedzę, że istnieją dwie niezależne kanalizacje teletechniczne do obu 
lokalizacji Zamawiającego (tj. Centrala NFZ, Warszawa, Grójecka 186 oraz kolokacja Hyperion, 
Warszawa, Plac Czerwca 1976r. nr 4 ) i istnieje możliwość ich wykorzystania w celu realizacji 
przedmiotu zamówienia opisanego w części 1.1 OPZ i spełnienia kryterium opisanego w 
Kryterium III dla tego przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

Pytanie 3
W związku z preferencjami odnośnie sposobu realizacji dla usługi opisanej w punkcie 1,2,2. OPZ 
oraz pozostałych usług opisanych w punktach 1.2.3, 1.2.4 i 1.2.5, czy Zamawiający uzyska lub 
posiada zgodę dla wyłonionego w toku postępowania Wykonawcy na instalację anten systemu 
radiowego w lokalizacjach wymienionych w OPZ?
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Odpowiedź
Wykonawca musi zapewnić sobie wszelkie zgody we własnym zakresie.

Pytanie 4
Czy Zmawiający uzyska dla wyłonionego w toku postępowania Wykonawcy zgodę na 
poprowadzenie niezbędnej korespondencji w relacji: instalacja radiowa/dach budynku -  
serwerownia Zamawiającego w danej lokalizacji?
Odpowiedź
Zamawiający umożliwi Wykonawcy poprowadzenie kabla na własnej powierzchni, prowadzenie 
kabli poza tą powierzchnią wymaga uzgodnień z administracją danego budynku, co Wykonawca 
powinien zapewnić sobie we własnym zakresie.

Pytanie 5
Czy i jeśli tak to w jaki sposób obecnie zrealizowana jest usługa dzierżawy łączy 
światłowodowych w relacji: kolokacja Hyperion -  Centrala NFZ, Grójecka 186? Czy jest to 
usługa zestawiona dwiema trasami światłowodowymi na całej długości, czy w części trasy, czy 
też jedną drogą?
Odpowiedź
Obecnie wykonawcą usługi jest firma Netia. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat 
szczegółów trasy światłowodu.

Pytanie 6
Odnośnie zapisów § 2 ust. 2 i 5 Projektu Umowy, czy Zamawiający mógłby wyjaśnić, czy każda 
usługa będzie świadczona przez okres 24 miesięcy, czy też niektóre usługi mogą być świadczone 
przez okres krótszy (zgodnie z załącznikiem nr 1)?
Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić kiedy i w jakim trybie zostanie potwierdzony okres 
świadczenia danej usługi?
Odpowiedź
Wybrane usługi mogą być świadczone przez okres krótszy niż 24 miesiące. Szczegóły odnośnie 
okresu świadczenia tych usług zostaną ustalone po podpisaniu umowy.

Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie § 3 ust. 9 Projektu Umowy oraz załącznika nr 4 do 
umowy?
Faktury za poszczególne usługi będą wystawiane miesięcznie z dołu, przy czym przedmiotem 
umowy są usługi ciągłe, a zatem nie ma uzasadnienia i potrzeby protokolarnego odbioru tych 
usług po zakończeniu każdego miesiąca ich świadczenia.
Ewentualnie, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie dotychczasowego załącznika nr 4 - 
raportem z realizacji usług, za którego sporządzenie będzie odpowiedzialny Wykonawca i który 
Wykonawca będzie zobligowany przedstawić Zamawiającemu wraz z fakturą?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 8
Odnośnie zapisów § 4 ust. 3 Projektu Umowy, czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego ustępu w 
następujący sposób: „Przez awarię rozumie się niedostępność lub obniżenie parametrów danego 
łącza lub usług będących przedmiotem umowy, w tym niedotrzymania wymagań SLA, 
występujące poza czasem przeglądu serwisowego, o którym mowa w § 5 ust. 6.”?
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Celem modyfikacji jest potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za 
niedostępność lub obniżenie parametrów usługi (lub za niedotrzymanie czasu usunięcia awarii), 
która występuje w czasie przeglądu serwisowego.
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie w § 6 Projektu Umowy nowego ustępu nr 5 w brzmieniu: 
„Łączna wysokość kar umownych, do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiający na 
podstawie Umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 
1 .»*?
W celu umożliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty z uwzględnieniem 
ryzyka biznesowego związanego z realizacją kontraktu, wprowadzenie ograniczenia łącznej 
wysokości kar umownych wydaje się celowe i uzasadnione. Kary umowne stanowią 
najistotniejsze ryzyko związane z realizacją kontraktu, są oderwane od wysokości i istnienia 
ewentualnej szkody po stronie Zamawiającego oraz często okazują się nadmiernie wygórowane w 
stosunku do naruszenia stanowiącego podstawę do ich naliczenia. Dodatkowo Zamawiający 
zastrzegł możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, zatem jego interes jest 
należycie zabezpieczony.
Odpowiedź
Zamawiający postanawia dodać w projekcie umowy w SIWZ w § 6 ustęp 5 o następującym 
brzmieniu:
„Łączna kwota z tytułu kar umownych nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy 
100 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.”

Pytanie 10
W odniesieniu do § 7 ust. 2 Projektu Umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację 
tego postanowienia w następujący sposób: „Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie 
wykonuje umowę, z powodu okoliczności za które odpowiada, i nie naprawi naruszenia w 
terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o dokonaniu ww. naruszenia, 
wówczas Zamawiający może wypowiedzieć umowę na piśmie z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.”?
Obecna redakcja postanowienia może wskazywać, że niemożność usunięcia przyczyny 
powodującej nienależyte wykonanie umowy (w tym np. niedostępność usługi) w okresie 10 dni 
przesądzi o przypisaniu Wykonawcy odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy. Takie 
założenie byłoby niewłaściwe i nieuprawnione w kontekście ogólnych reguł odpowiedzialności 
kontraktowej, które odwołują się do kategorii zdarzeń, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność. W szczególności Wykonawca nie powinien ponosić ryzyka związanego z 
wcześniejszym wypowiedzeniem umowy w sytuacji, gdy niewykonanie umowy jest wynikiem 
np. siły wyższej lub działań Zamawiającego lub podmiotów działających na zlecenie 
Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 11
Odnośnie zapisów § 7 ust. 3 Projektu Umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie 
pkt 1?
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Nie jest jasne na czym ma polegać wadliwe świadczenie usług w rozumieniu § 4 ust. 1, który 
odwołuje się do parametrów SLA ujętych już w § 7 ust. 3 pkt 3) jako wielokrotne naruszenia 
wskaźnika dostępności usług.
Podobne wątpliwości budzi również odwołanie się do naruszeń § 5 ust. 2-6, które regulują tryb 
zgłaszania awarii i przerwy serwisowe.
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie postanowień § 7 ust. 5-8 Projektu Umowy, 
przewidujących możliwość likwidacji usługi przez Zamawiającego?
Niniejsza umowa jest umową zawartą na czas określony i zarówno Wykonawca, jak i 
Zamawiający, powinni zobowiązać się do świadczenia/korzystania z usług przez okres na jaki 
umowa została zawarta. Zważyć przy tym należy, że Wykonawca szacuje wysokość opłaty 
miesięcznej przy uwzględnieniu czasu obowiązywania umowy, a początkowe koszty 
inwestycyjne i instalacyjne musi uwzględnić w kwocie opłat miesięcznych. Z tego też powodu 
nie ma uzasadnienia, aby Zamawiający mógł wcześniej zrezygnować z usług w danej lokalizacji, 
zwłaszcza, że umowa zawierana jest na stosunkowo krótki okres.
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie postanowień § 7 ust. 10 Projektu Umowy 
przewidującego możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy?
Niniejsza umowa jest umową zawartą na czas określony i zarówno Wykonawca, jak i 
Zamawiający, powinni zobowiązać się do świadczenia/korzystania z usług przez okres na jaki 
umowa została zawarta. Zważyć przy tym należy, że Wykonawca szacuje wysokość opłaty 
miesięcznej przy uwzględnieniu czasu obowiązywania umowy, a początkowe koszty 
inwestycyjne i instalacyjne musi uwzględnić w kwocie opłat miesięcznych. Z tego też powodu 
nie ma uzasadnienia, aby Zamawiający mógł wcześniej wypowiedzieć umowę, zwłaszcza, że 
zawierana jest ona na stosunkowo krótki okres.
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 14
Odnośnie zapisów § 7 ust. 9 Projektu Umowy, czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że zmiana 
lokalizacji będzie mogła nastąpić przy zachowaniu dotychczasowych miesięcznych opłat 
wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie posiadał pozytywne warunki techniczne 
świadczenia usług w nowej lokalizacji bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych? 
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie z tego tytułu musiał ponosić dodatkowych 
nakładów inwestycyjnych w ramach tej umowy.

Pytanie 15
Odnośnie zapisów § 10 ust. 3,4,5,8,9 Projektu Umowy, czy Zamawiający mógłby zweryfikować 
poprawność odesłania do ust. 6?
Wydaje się, że prawidłowym jest odesłanie do ust. 2 w miejsce odesłania do ust. 6.
Odpowiedź
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Zamawiający potwierdza, iż w § 10 ust. 3,4,5,8,9 Projektu umowy w SIWZ odesłanie jest do ust.
2.
Pytanie 16
Odnośnie zapisów § 10 ust. 5,6,7,8,9 Projektu Umowy, czy Zamawiający mógłby zweryfikować 
poprawność odesłania do ust. 8?
Wydaje się, że prawidłowym jest odesłanie do ust. 4 w miejsce odesłania do ust. 8.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, iż w § 10 ust. 5,6,7,8,9 Projektu umowy w SIWZ odesłanie jest do ust, 
4.

Pytanie 17
Odnośnie zapisów § 10 ust. 8 Projektu Umowy, czy Zamawiający mógłby zweryfikować 
poprawność odesłania do ust. 9?
Wydaje się, że prawidłowym jest odesłanie do ust. 5 w miejsce odesłania do ust. 9.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, iż w § 10 ust. 8 Projektu umowy w SIWZ odesłanie jest do ust. 5. 

Pytanie 18
W odniesieniu do załącznika nr 2 do Projektu Umowy, czy Zamawiający mógłby potwierdzić 
(doprecyzować), że kary umowne będą naliczane nie jako % miesięcznego wynagrodzenia brutto 
za realizację całej umowy, tylko jako % miesięcznego wynagrodzenia brutto za realizację danej 
usługi (relacji), której niedostępność dotyczy, określonego odpowiednio w § 3 ust. 2-6 umowy? 
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że będą naliczane jako% miesięcznego wynagrodzenia brutto za 
realizację danej usługi (relacji), której niedostępność dotyczy.

Pytanie 19
Zgodnie z § 3 ust. 7 Projektu Umowy „Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności w
równych częściach przelewem w terminie........dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury [...]”.
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego postanowienia w taki sposób, aby 
termin płatności podany był w treści wystawionej przez wykonawcę faktury VAT (liczony od 
daty wystawienia faktury, która jest dla wykonawcy jedyną datą pewną, która pozwala mu 
precyzyjnie określić datę powstania obowiązku podatkowego), z tym zastrzeżeniem, że 
wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia faktury do Zamawiającego na co najmniej 30 dni 
przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu termin płatności 
wskazany w fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia?
Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 10 Projektu Umowy „Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym 
Zamawiający polecił swojemu bankowi polecenie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w ust. 7 kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury”.
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę przedmiotowego postanowienia w taki 
sposób, aby za termin płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy uznać dzień uznania rachunku 
bankowego Wykonawcy. Zasadą jest bowiem, że przy zobowiązaniach cywilnoprawnych 
momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela, co wynika z art. 454 
Kodeksu cywilnego. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt 
III CZP 164/94, skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc 
najogólniej, obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie 
uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela.
Odpowiedź
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Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 20
Zwracamy się ponadto o doprecyzowanie § 6 ust. 1 pkt 2) projektu Umowy poprzez rozwinięcie 
terminu „opóźnienia” w sformułowanie „opóźnienia z powodu okoliczności za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność”.
Obecna redakcja tej klauzuli może bowiem w sposób niezasadny sugerować, że surowa dla 
Wykonawcy sankcja w postaci kar umownych, aktualizuje się nawet wypadku zupełnie 
niezawinionym przez Wykonawcę (np. siła wyższa lub wyłączna wina Zamawiającego).
Nie można wykluczyć, że opóźnienie w realizacji zamówienia mogą być spowodowane 
okolicznościami niezawinionymi przez Wykonawcę. Obecne rozwiązanie odstępuje także od 
wzorca ustanowionego w kodeksie cywilnym, w którym odpowiedzialność dłużnika za 
nieterminowe wykonanie zobowiązania niepieniężnego zawsze uzależniona jest od elementu jego 
winy. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest m.in. zachowujący aktualność wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 20 marca 1968 r. (sygn.. akt II CR 419/67), z którego wynika, że „(...) jeżeli 
wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie 
ponosi odpowiedzialności (art. 471 Kc), kary umownej nie nalicza się”. Alternatywnie prosimy o 
rozważenie zastąpienia terminu „opóźnienie” kodeksowym określeniem „zwłoka”.
Odpowiedź
Zamawiający nie precyzuje terminu „opóźnienie” oraz pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 21
Wykonawca zwraca się w zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do § 6 
następujących dodatkowych zapisów:
„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”.
Takie postanowienie jest w ocenie Wykonawcy konieczne, bowiem kara umowna powinna 
przysługiwać wyłącznie w przypadku, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania nastąpi z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia 
procedury w toku której Strony mają możliwość zaprezentowania swoich stanowisk.
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 22
W § 6 ust. 4 Zamawiający przewidział dla siebie prawo potrącenia wartości naliczonych kar 
umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
W związku z powyższym zauważyć należy, iż działanie Zamawiającego oparte na ww. prawie 
doprowadzić może nie tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy Stronami Umowy, a także 
może wywrzeć negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia. Niejednokrotnie bowiem 
zarówno sam fakt wystąpienia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia o naliczenie kar 
umownych, jak i ustalenie wysokości kar może być sporne. W takiej sytuacji niezbędne wydaje 
się podjęcie przez Strony umowy działań zmierzających nie tylko do ustalenia przesłanek 
skutkujących naliczeniem kar umownych, ale także czynników wpływających na ich wysokość. 
Naliczenie kar umownych jest możliwe jedynie wtedy, kiedy wystąpi wina Wykonawcy. Niczym 
nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez
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Zmawiającego godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby 
zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. 
W związku z powyższym, prosimy o dodanie do projektu Umowy ustępu, na mocy którego 
płatność kar umownych będzie następowała na podstawie noty obciążeniowej. Dodatkowo, 
Wykonawca wnosi o dodanie do projektu umowy następującego postanowienia: „Każda ze Stron 
może potrącić wymagalna wierzytelność wynikającą z umowy, po uzyskaniu uprzedniej zgody 
drugiej Strony”.
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 23
§ 7 ust. 4 projektu Umowy przewiduje możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
„w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy”. Powyższe 
uregulowanie wynika z treści art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednakże sposób 
rozliczeń stron w tym przypadku został uregulowany zgoła odmiennie. Zamawiający bowiem w 
zdaniu drugim tego ustępu przewidział należne mu kary umowne.
W związku z powyższym, prosimy o skorygowanie brzmienia ust. 4 w § 7 poprzez dostosowanie 
jego brzmienia do treści przepisu art. 145 ust. 2 Ustawy.
Odpowiedź
Zamawiający koryguje brzmienie ust. 4 w § 7 poprzez:
„W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. Odstąpienie od umowy w tym trybie nie skutkuje naliczeniem kar umownych. 
W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.”

Pytanie 24
W § 6 wzoru Umowy Zamawiający przewiduje kary umowne dla Wykonawcy z tytułu 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Prosimy o wprowadzenie zapisu przewidującego również analogiczne kary dla Zamawiającego w 
przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zmiana powyższa stanowić będzie 
zrównanie Stron umowy w kwestii możliwości odstąpienia od umowy.
Jednocześnie prosimy o uwzględnienie w § 7 wzoru Umowy (dotyczącym wypowiedzenia 
umowy) możliwość odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Zamawiający oraz określenie, jaki skutek będzie miało dla Stron odstąpienie od 
umowy? Prosimy o określenie rozliczeń stron w tym przypadku odstąpienia od umowy oraz jej 
wypowiedzenia.
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 25
Odnośnie zapisów SIWZ Rozdział 13, ust. 3 - prosimy o odpowiedź, czy poprzez stwierdzenie: 
„Wykonawca zrealizuje usługę dzierżawy światłowodu dwoma niezależnymi trasami”, 
Zamawiający rozumie konieczność zachowania całkowitej rozdzielności dróg kablowych, na 
łącznej ich długości, wraz z zapewnienie niezależnych fizycznie przyłączy kablowych do 
obiektów w lokalizacji Grójecka 186 i PI. Czerwca 1976 nr 4 ?

7



Odpowiedź
Zamawiający wymaga rozdzielności dróg pomiędzy wskazanymi lokalizacjami.

Pytanie 26
Czy w świetle zmian dokonanych w dniu 27.02.2017 r.. przez Zamawiającego w opisie 
przedmiotu zamówienia prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza realizację usługi 
dzierżawy łączy światłowodowych z wykorzystaniem systemów teletransmisyjnych dla części 
przebiegów tych łączy, z zachowaniem możliwości transmisji z wykorzystaniem wkładek SFP 
SFP-10G-LR oraz DS-SFP-FC8G-ER oraz z zachowaniem pozostałych wymagań 
wskazanych w SIWZ ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza realizacji usługi łączy światłowodowych z wykorzystaniem 
systemów teletransmisyjnych.

Pytanie 27
Odnośnie zapisów SIWZ Rozdział 5 ust. 1 pkt 2) lit. c). prosimy o wyjaśnienie:

1) Czy słuszne jest domniemanie Wykonawcy, że wartość każdej z usług wskazanej przez 
Wykonawcę dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu musi 
wynosić co najmniej 200 000,00 zł brutto?

2) Czy słuszne jest domniemanie Wykonawcy, iż 2 usługi dzierżawy włókien 
światłowodowych i 2 usługi transmisji danych mogą być świadczone w ramach jednej 
umowy, pod warunkiem, że wartość każdej z nich wynosi co najmniej 200 000,00 zł 
brutto?

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza zapisy SIWZ Rozdział 5 ust. pkt.2) lit. c) iż wymaga:
„co najmniej 2 usługi dzierżawy włókien światłowodowych oraz co najmniej 2 usługi transmisji 
danych, o każda o wartości przekraczającej 200.000,00 zł brutto. Powyższe zakresy mogą być 
również zrealizowane w ramach jednego zamówienia.”

Pytanie 28
Prosimy o informację, czy Zamawiający zapewni nieodpłatny dostęp do urządzeń Zamawiającego 
w lokalizacjach wskazanych w dokumentacji przetargowej?
W przeciwnym wypadku, prosimy o informację, czy Zamawiający może uczestniczyć w 
negocjacjach z podmiotem dysponującym infrastrukturą telekomunikacyjną wewnątrz obiektów 
w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, w celu ustalenia rynkowych warunków 
finansowych dzierżawy stosownej infrastruktury?
Odpowiedź
Zamawiający zapewni dostęp do swoich urządzeń niezbędny do uruchomienia łączy. 
Zamawiający nie pośredniczy w żadnych negocjacjach odnośnie dzierżawy infrastruktury.

Pytanie 29
W Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 2.6.7. oraz w Załączniku nr 3 do Specyfikacji - Formularz 
Ofertowy Zamawiający wskazał dla Transmisji danych p. 1.2.4 oraz Transmisji danych p. 1.2.5 
czas trwania umowy maksymalnie 24 miesiące, i odpowiednio minimalnie 10 i 17 miesięcy. W 
związku z brakiem jednoznacznego i przejrzystego wyznaczenia ilości miesięcy, przez które mają 
być świadczone usługi transmisji danych, złożone oferty będą obliczane na podstawie różnych 
wartości pomiędzy 24 a 17 czy 10 miesięcy. Tym samym kryterium cena nie będzie
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porównywalne. Podnosimy, iż kryterium oceny ofert, zgodnie z art. 91 ust. 2d obowiązującej 
ustawy Prawo zamówień publicznych powinno być, określone w sposób jednoznaczny i 
zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawców.
Tym samym prosimy o zmianę w powyższym zakresie i wskazanie jednej wartości ilości 
miesięcy czasu trwania usług dla Transmisji danych p. 1.2.4 oraz dla Transmisji danych p. 1.2.5. 
Odpowiedź
Zamawiający w Załączniku nr 3 Formularzu ofertowym do SIWZ wprowadza następującą 
zmianę:

Usługa Dzień rozpoczęcia Czas trwania Wynagrodzenie miesięczne 
brutto

Dzierżawa światłowodu p. 1.1 Liczony od daty podanej 
na protokole obioru 
uruchomienia usługi, nie 
wcześniej jednak niż w 
dniu 7.07.2017 r.

24 miesiące
Transmisja danych p. 1.2.2
Transmisja danych p. 1.2.3

Transmisja danych p. 1.2.4 Nie wcześniej niż w 
dniu 4.10.2017 r.

24 miesiące*

Transmisja danych p. 1.2.5 Nie wcześniej niż w 
dniu 30.12.2017 r.

24 miesiące*

*Czas trwania umowy określa pkt. 2.6.7 Opisu przedmiotu zamówienia. Przyjęty termin 24 m-ce służy jedynie do 
oceny i porównania złożonych ofert.

Pytanie 30
W § 7 ust. 5 i 6 Załącznika nr 2 do Specyfikacji wskazuje się, iż w przypadku likwidacji 
lokalizacji Zamawiający może wycofać łącze z umowy przy jednomiesięcznym okresie 
wypowiedzenia, co skutkować będzie zmiana wynagrodzenia wykonawcy. W celu przygotowania 
rzetelnej oferty prosimy o wyjaśnienie ile lokalizacji Zamawiający zamierza likwidować i w 
którym miesiącu świadczenia usług?
Odpowiedź
Zamawiający w chwili obecnej nie ma żadnych planów odnośnie likwidacji podanych lokalizacji. 

Pytanie 31
W § 7 ust. 9 Załącznika nr 2 do Specyfikacji przewidziano zmianę lokalizacji łącza, czyli zmianę 
adresu świadczenia usługi. Wskazujemy, iż zmiana taka wiąże się po stronie Wykonawcy przede 
wszystkim z pozyskaniem pozytywnych warunków technicznych, a także często z poniesieniem 
dodatkowych kosztów. W związku z tym, prosimy o wskazanie ile lokalizacji Zamawiający 
zamierza przenosić oraz o wprowadzenie we wskazanym paragrafie zapisu „Wykonawca 
zrealizuje zmianę lokalizacji łącza w przypadku, gdy uzyska pozytywne warunki techniczne”. 
Odpowiedź
Zamawiający w chwili obecnej nie ma żadnych planów odnośnie przenosin łączy do innych 
lokalizacji. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 32
W Rozdziale 13 pkt. 3 SIWZ określone zostało Kryterium III mówiące o realizacji usługi 
dzierżawy światłowodu dwoma niezależnymi trasami. Prosimy o wskazanie czy rozdzielność 
dróg liczona jest do lokalizacji Zamawiającego? Prosimy o doprecyzowanie jak Zamawiający 
będzie liczyć połowę rozdzielności dróg, czy na schemacie należy zaznaczyć połowę?
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Odpowiedź
Rozdzielność jest liczona pomiędzy wskazanymi lokalizacjami. Zamawiający wymaga 
dostarczenia schematu przebiegu trasy światłowodu wraz z zaznaczonymi odległościami.

Pytanie 33
Dot. Opisu przedmiotu zamówienia -  kolokacja Hyperion ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr
Właściciel infrastruktury we wskazanej lokalizacji nie wyraża zgody za dobudowę łączy 
światłowodowych. Nie ma również obowiązku wydzierżawienia swojego łącza potencjalnemu 
wykonawcy. Od komercyjnego działania właściciela infrastruktury zależy jaki operator będzie 
mógł świadczyć usługę w powyższej lokalizacji oraz na jakich warunkach cenowych.
W związku z powyższym jaki sposób Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot zamówienia 
ma zamiar wypełnić zapisy art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nakładającego na zamawiającego obowiązek 
opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności 
mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad 
uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 
7 ust. 1 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę zapis art, 29 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym 
przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu 
zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudniania 
uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie 
zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji,
W naszej ocenie wymaganie Zamawiającego na świadczenie usługi technologią światłowodową 
w lokalizacji, której o możliwości świadczenia usługi decyduje komercyjny właściciel 
infrastruktury jest niezgodne z zasadą równego traktowania wykonawców. W związku 
z powyższym wnosimy o:

całkowite odstąpienie od wymogu przyłączenia światłowodem powyższej lokalizacji z 
jednoczesnym zabezpieczeniem możliwości dostępu usługi radiowej; 
lub

- zabezpieczenie warunków dostępu do wymaganiem lokalizacji, która nie zaburza zasady 
równego traktowania wykonawców 

Odpowiedź
Firma Hyperion jest wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W związku z 
powyższym zgodnie z art. 139 „Prawa telekomunikacyjnego” przedsiębiorca telekomunikacyjny 
może żądać udostępnienia istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub instalacji 
telekomunikacyjnej budynku należących do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w celu 
świadczenia swoich usług telekomunikacyjnych, jeżeli powielenie takiej infrastruktury byłoby 
ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe. Zamawiający nie odstępuje od wymogu 
realizacji łącza za pomocą światłowodu.

Pytanie 34 
Wzór umowy § 6
1. Prosimy o takie doprecyzowanie zapisów, 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): 
„(...)jeżeli 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
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celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz 
ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych

2. 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
Zamawiający zawarł odpowiedź przy pytaniu nr 9.

Pytanie 35
Wzór umowy § 7 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 7 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 zmian w strukturach Zamawiającego. Czy 
Zamawiający zgodzi się na wykreślenie powyższego zapisu?
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

W związku z wprowadzoną modyfikacją zachodzi konieczność przesunięcia terminu składania 
ofert.

1. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem 
wykonawcy oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.30.2016. OFERTA -  
Usługa sieci MAN na potrzeby Centrali NFZ. NIE OTWIERAĆ PRZED 
04.04.2017 r. GODZ. 10:30”.

2. 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 04.04.2017 r. do godz. 10:00.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.04.2017 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu 
Zdrowia Centrali w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.

Przewodnicząća Komisji Przetargowej
/s/lńA  J t / f  ,
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