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Otrzymują Wykonawcy,
wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi dostępu do
sieci Internet dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759), zwanej dalej
„ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany
dalej „Zamawiającym” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyŜ
zwrócono się o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zwanej dalej „specyfikacją”.
Pytanie 1 Wykonawcy:
Zgodnie z punktem 1d [Rozdziału XVI specyfikacji – Istotne dla stron postanowienia
(…)] wystawiane faktury muszą posiadać termin płatności nie krótszy niŜ 14 dni od
daty przedłoŜenia faktury. Wykonawca zwraca uwagę, Ŝe zgodnie z art. 19 ust. 13
pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,
obowiązek podatkowy w zw. ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje
z upływem terminu płatności (a nie na zasadach ogólnych – z chwilą realizacji
usługi). Stąd teŜ uzaleŜnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej
Wykonawcy daty doręczenia faktury do Zamawiającego znacznie utrudnia
prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego (nie jest bowiem
moŜliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto ze względu na
właściwości systemu rozliczeniowego Wykonawcy, powaŜnie utrudnia prawidłowe
wystawienie faktury VAT. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zapisanie w
umowie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby podawany był on w treści
wystawianej przez Wykonawcę faktury z tym zastrzeŜeniem, Ŝe Wykonawca
zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 14 dni przed tak
określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin
płatności wskazany w fakturze zostanie automatycznie przedłuŜony o czas
opóźnienia?
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 2 Wykonawcy:
Zgodnie z punktem 4 [Rozdziału XVI specyfikacji – Istotne dla stron postanowienia
(…)] naliczanie kar umownych nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze ich
naliczania. Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych w przypadku, gdy
niedostępność usługi spowodowana będzie działaniem siły wyŜszej. W przypadku
udokumentowanego działania osób trzecich Zamawiający moŜe odstąpić od
naliczania kar umownych. Wykonawca zwraca uwagę, Ŝe proponowany zapis
powoduje znaczące zaostrzenie odpowiedzialności w stosunku do ogólnych reguł
odpowiedzialności kontraktowej, a nawet w stosunku do odpowiedzialności na
zasadzie ryzyka. Pozostawienie jednostronnej i subiektywnej ocenie
Zamawiającego tego, czy uwzględnić okoliczność egzoneracyjną polegającą na
wyłącznym działaniu osoby trzeciej za którą wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, w znaczący sposób godzi w pewność co do zakresu wzajemnych
praw i obowiązków, negatywnie i w rzeczowo nieuzasadniony sposób wpływając na
zakres ryzyka prawnego obciąŜającego Wykonawcę, który będzie musiał uwzględnić
nawet w swoim ryzyku nawet sytuacje zawinione przez Zamawiającego (nie
wyłączono bowiem wyłącznej winy poszkodowanego) lub osób trzecich, za których
Wykonawca nie odpowiada. Wykonawca wnosi zatem o zmianę wskazanego
wymagania, przez oparcie odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego (art. 471, art. 476 k.c. w przypadku zwłoki), a przynajmniej
uznanie za okoliczności (bezwzględnie i niezaleŜnie od woli Zamawiającego)
egzoneracyjne takŜe wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
Odpowiedź na pytanie 2:
Ze względu na charakter usługi, wymagający zachowania szczególnej staranności w
jej wykonaniu, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
POUCZENIE
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia zostały zawarte w Rozdziale XVII
specyfikacji.
PREZYDENT MIASTA
Nowego Sącza
(-) Ryszard Nowak
..................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)
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