
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 

Jasna 2/4 
00-013 Warszawa 

Warszawa, dn. 28 lutego 2018. 

Adm-290/39/18 

WYJAŚNIENIA 
TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego pn.: „Świadczenie 

usług transmisji danych za pomocą toru światłowodowego pomiędzy budynkami Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie'- SPRAWA WSA/ZP/BA/12/2018 - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań 

dotyczących treści zapytania ofertowego. 

W związku z ogłoszonym postępowaniem na świadczenie usług transmisji danych pomiędzy lokalizacjami 

określonymi w ust. 2 za pomocą toru światłowodowego dla wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w 

Warszawie w imieniu (...) zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące w/w 

postępowania: 

1. Zamawiający na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia wymaga przedłożenia wykazu usług i referencji. 

Czy na spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia wystarczy przedłożenie jednej referencji spełniającej 

wymóg Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Wystarczy wykazanie jednej usługi potwierdzonej referencją na kwotę co najmniej 10 000 zł brutto, aby 

Zamawiający uznał warunek za spełniony. Zamawiający dopuszcza także, by Wykonawca wykazał na 

potwierdzenie warunku udziału, więcej niż jedną usługę (każda potwierdzona referencjami) na 

sumaryczną wartość co najmniej 10 000 zł brutto. 

2. Prosimy o doprecyzowanie formularza oferty. Czy w kolumnie „cena jednostkowa netto" wykonawca ma 

podać cenę za 1 miesiąc opłaty abonamentowej netto? Czy w kolumnie „wartość podatku N/AT" 

Wykonawca ma wpisać całkowitą wartość podatku VAT dla 48 m-cy? Czy w kolumnie „Wartość brutto" 

Wykonawca ma podać całkowitą wartość za kontrakt 48 m-cy? 

Odpowiedź: 

W kolumnie „cena jednostkowa netto" Wykonawca ma podać cenę za 1 miesiąc opłaty abonamentowej 

netto. W kolumnie „wartość podatku VAT" Wykonawca ma wpisać całkowitą wartość podatku VAT dla 48 
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m-cy. W kolumnie „Wartość brutto" Wykonawca ma podać całkowitą wartość za kontrakt 48 m-cy wraz z 

podatkiem VAT. 

3. Zamawiający w par. 2 ust. 1 wzoru umowy ustala termin realizacji zamówienia na 48 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. Wykonawca zwraca uwagę, iż faktyczny czas realizacji usługi to czas od momentu jej 

uruchomienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, a nie od momentu podpisania umowy. 

Poprzez wyznaczenie czasu realizacji usługi od podpisania umowy Zamawiający skraca sobie oraz 

potencjalnemu Wykonawcy faktyczny czas świadczenia usługi o okres, w jakim Wykonawca musi owe 

usługi dostarczyć (tj. 90 dni). Wobec powyższego Wykonawca wnosi o ustalenie terminu realizacji 

zamówienia na okres 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Czy Zamawiający 

przychyli się do wniosku Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

W § 2 ust. 1 istotnych postanowień umowy zawarto zapis o brzmieniu „Umowa na świadczenie usług 

transmisji danych zostaje zawarta na okres 48 miesięcy, licząc od wejścia umowy w życie". 

W § 2 ust. 3 istotnych postanowień umowy zawarto zapis o brzmieniu „Umowa wejdzie w życie pod 

warunkiem uruchomienia przez Wykonawcę usługi transmisji danych potwierdzonej podpisanym 

protokołem zdawczo-odbiorczym". Powyższe oznacza, iż Państwa postulaty zostały już uregulowane w 

zapisach umowy. 

4. Zamawiający w § 4 ust. 3 wzoru umowy określił termin płatności na 14 dni od otrzymania faktury VAT 

przez Zamawiającego. Określenie takiego terminu przez Zamawiającego powoduje, iż Wykonawca będzie 

zmuszony odprowadzić należny podatek zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 4) lit. b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) od dnia wystawienia faktury VAT. Wobec 

czego dłuższy termin płatności powoduje, że Wykonawca będzie zmuszony odprowadzić należny podatek 

jeszcze przed faktycznym uregulowaniem zobowiązania wynikającego z faktury przez Zamawiającego. 

Dodatkowo Wykonawca informuje, że taki sposób fakturowania wymusza na Wykonawcy wliczenie do 

projektu dodatkowych kosztów odmiennego fakturowania, co może podrożyć koszt całościowy projektu. 

Dla Wykonawcy standardowy sposób wystawiania faktur generuje termin płatności liczony od dnia 

wystawienia faktury VAT. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu 

płatności faktur liczonego od dnia wystawienia faktury w terminie 30 dni, z zastrzeżeniem, że faktura nie 

może wpłynąć do Zamawiającego później niż w przeciągu 14 dni od daty jej wystawienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy. 

§ 4 ust. 3 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„3. Płatność opłaty miesięcznej będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, z góry za 

każdy miesigc rozliczeniowy, przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty 

wystawienia faktury, pod rygorem zapłacenia odsetek ustawowych z tytułu zwłoki w zapłacie z 
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zastrzeżeniem, że Wykonawco dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od daty jej wystawienia. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu faktury, termin zapłaty zostaje 

automatycznie wydłużony proporcjonalnie do czasu opóźnienia". 

5. Zgodnie z § 4 ust. 4 wzoru Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa się 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym 

brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała 

SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP 164/94), w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego 

w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a 

nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). Czy w związku z powyższym 

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu i uzna dniem zapłaty dzień uznania rachunku 

bankowego Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy. 

§ 4 ust. 4 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„4. Za termin zapłaty strony zgodnie ustalają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy:" 

6. Zamawiający w par. 5 ust. 4 wzoru Umowy wymaga zgody na potrącanie kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne winny być dochodzone po 

uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym. Natomiast nieprawidłowości dotyczące płatności 

zawsze są regulowane fakturami korygującymi lub też notami księgowymi po rozpatrzeniu złożonej 

reklamacji. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy poprzez dodanie zapisu o tym, że kary 

umowne będą naliczane po zakończeniu procedury reklamacyjnej, poprzez wystawianie not księgowych 

lub faktur korygujących, przy czym postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą 

prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w 

sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych z dnia 24 lutego 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 284)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy. 

§ 5 ust. 4 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„4- Kary umowne będą naliczane po zakończeniu procedury reklamacyjnej, poprzez wystawianie not 

księgowych lub faktur korygujących, przy czym postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji 

umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych z dnia 24 lutego 2014r. (Dz. U. 

z 2014r. poz. 284)" 

7. Zamawiający w par. 5 ust. 7 wzoru umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Wykonawca zwraca uwagę, że jest w stanie 

ponieść koszty rzeczywistych strat jakie poniósł Zamawiający, czyli faktycznych wydatków poniesionych 
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przez Zamawiającego, nie może natomiast ponosić odpowiedzialności za wszystkie korzyści jakie mógł 

utracić Zamawiający. Ponoszenie przez Wykonawcę takich kosztów może spowodować nierentowność 

projektu, a dla Wykonawcy może stać się bezpodstawnym wzbogaceniem. Czy wobec powyższego 

Zamawiający uzupełni zapis powyższego paragrafu poprzez dodanie zdania: "(...) do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody"? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy. 

§ 5 ust. 7 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„7. Zapłato kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego dalszego odszkodowania na 

zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, o ile powstała z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy szkoda jest większa, niż zapłacona kara umowna." 

8. Zamawiający w par. 7 ust. 2 wzoru umowy wyznacza dodatkowy termin do usunięcia nieprawidłowości. 

Prosimy o doprecyzowanie, że termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni. 

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy. 

§ 7 ust. 2 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„2. Ponadto, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy gdy Wykonawca nienależycie 

wypełnia obowiązki, określone w niniejszej umowie i mimo wyznaczenia przez Zamawiającego 

dodatkowego terminu do usunięcia tych nieprawidłowości, nie zostaną one usunięte, z zastrzeżeniem 

że termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni." 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się 

integralną częścią istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść 

wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania a także przedmiotu zamówienia, w 

związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert. 
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