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SPZOZ/SAN/ZP/23/2013                             Sanok, dnia 7.02.2013r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/04/2013 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla SPZOZ Sanok. 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 
 
 
* Pytanie nr 1 
Czy w razie wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki 
akcyjnej , część komercyjna umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 §1 
ksh (a zatem także informacje o wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego)? 
Odpowiedź:Nie 
 

* Pytanie nr 2 dot. pkt 5 zał. nr 6 IPU 
Czy mając na uwadze powszechnie akceptowaną w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości zasadą neutralności VAT dla podatnika, że w ostatecznym rozrachunku podatek ten 
powinien obciążać odbiorcę towarów i usług, a nie Wykonawcę i w celu uniknięcia konieczności 
wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku zmiany stawki VAT, Zamawiający dopuszcza 
doprecyzowanie Umowy poprzez zamieszczenie  ustępu o treści: „W razie zmiany wysokości 
obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego nową, 
aktualną wysokość stawek podatku VAT”. 
Odpowiedź: Ceny w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie w przypadku 
udokomentowanej zmiany stawki podatku VAT. 
 

* Pytanie nr 3 dot. pkt 13 zał. nr 6 IPU 
Za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku 
Płatnika. 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., sygnatura III 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).W związku z powyższym 
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.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
* Pytanie nr 4 dot. pkt 13 zał. nr 6 IPU 
Zamawiający wprowadził sformułowanie: „Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom 
trzecim bez zgody Zamawiającego ”. Postanowienie to narusza zasadę równowagi kontraktowej stron 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Skoro, bowiem Zamawiający zastrzega, że Wykonawca 
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nie może dokonywać cesji, – co jest sprzeczne z powszechnie przyjętą praktyką rynkową, stosownie, 
do której Wykonawcy mogą przekazywać przysługujące im wierzytelności podmiotom trzecim bez 
zgody dłużnika, to analogiczne postanowienia powinny być zastrzeżone na rzecz Wykonawcy.  
Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie pkt. 13 zał. nr 6 IPU? 
W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający zgadza się na uzupełnienie pkt. 13 zał. nr 6 
IPU postanowieniem: „Powyższy zakaz nie obejmuje jednakże wymagalnych wierzytelności 
pieniężnych, przeterminowanych o nie mniej niż 60 dni.”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody oraz nie wyraża zgody na dodanie dodatkowego zapisu. 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ                             
na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany                     
w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 

  Z poważaniem, 


