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Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Świadczenie usługi 

dostępu do sieci Internet dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych”  
(nr sprawy: WZP/WI/U-332-3/22) 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami do SWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, 
działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych (dalej Zamawiający) udziela poniższych odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 10: Dot. Umowa § 5 ust. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby regulowanie należności 

następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia 
przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 
faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? Tylko data wystawienia 
faktury VAT jest datą pewną dla Wykonawcy. Wyznaczenie terminu płatności od dnia 
wystawienia faktury VAT pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji 
podatkowych. 
 

Odpowiedz nr 10: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy w powyższym zakresie. W ocenie 
Zamawiającego, Wykonawca nie może w 100% zapewnić, iż każda faktura dotrze do 
Zamawiającego w terminie  7 dni od daty jej wystawienia. Co do zasady, dostarczaniem 
faktur zajmują się wyznaczeni do tego przewoźnicy (firmy świadczące usługi pocztowe), 
a nie bezpośrednio operatorzy usług telekomunikacyjnych. Zamawiający zdaje sobie 
sprawę, iż Wykonawca nie ponosiłby winy za opóźnienia w dostarczeniu faktury  
w sytuacji, w której zawiniłby przewoźnik. Niemniej jednak, Zamawiający musiałby 
pokryć ewentualne koszty wynikające z niezapłacenia danej faktury we wskazanym 
terminie. Wielokrotnie – pomimo zapewnień, iż faktura trafi do Zamawiającego  
w konkretnym terminie – Zamawiający otrzymywał fakturę na 1–2 dni przed upływem 
terminu płatności, co było zjawiskiem zdecydowanie negatywnym dla Zamawiającego. 
 

Pytanie nr 11: Dot. Umowa § 5 ust. 5: Ww. zapis umowy jest niezgodny 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? 
 

Odpowiedz nr 11: Zamawiający modyfikuje treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Patrz Zmiana nr 6 do SWZ 
 

Pytanie nr 12: Dot. umowa § 9 ust. 3: Wnosimy o modyfikację i potwierdzenie, że postępowania 
reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach  
i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia  
24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284). 
Wykonawca informuje, że zgodnie z § 7. 1. Jednostka dostawcy usług, rozpatrująca 
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reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 
 

Odpowiedz nr 12: Zgodnie z § 9 ust. 3 Projektu umowy „Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga 
zachowania formy pisemnej”. Pytanie Wykonawcy nie odnosi się do wskazanego zapisu. 
Niemniej jednak Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje Umowy w zakresie 
wskazanym przez Wykonawcę w treści pytania. W ocenie Zamawiającego, przepisy 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r., 
mają zastosowanie do konsumentów (użytkowników indywidualnych) i nie powinny być 
stosowane w przypadku zindywidualizowanej usługi oferowanej dla Zamawiającego. 
 

Pytanie nr 13: Dot. umowa § 10 ust. 6: Wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po 
zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku 
realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie 
reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284). 
 

Odpowiedz nr 13: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania, zmiany w treści 
umowy. Ponadto Zamawiający informuje , iż nie może stać w pozycji dyskryminowanej, 
gdzie Wykonawca celowo może przedłużać postępowanie reklamacyjne, a tym samym 
utrudniać skuteczne egzekwowanie kar umownych. 

 
Niniejsze odpowiedzi zostaną niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ w formie 

elektronicznej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną 
dołączone do SWZ i będą stanowiły jej integralną cześć.  
 

Zgodnie z art. 286 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy P.z.p., Zamawiający zmienia zapisy SWZ  
w poniższy sposób: 
 
Zmiana nr 6 do SWZ Zmianie ulega treść § 5 ust 5 Załącznika nr 3 do SWZ – Projektu umowy, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Za datę płatności Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy” 
 

Zmiana nr 7 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 24.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
24.1 „Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 

dni, tj. do dnia 10.05.2022 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą 
jest dzień, w którym upływa termin składania ofert” 

 
 

Zmiana nr 8 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 27.4 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
27.4 „Termin składania ofert upływa w dniu 11.04.2022 r., o godz. 10:00” 
 

Zmiana nr 9 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 30.1 SWZ, który  otrzymuje następujące brzmienie: 
 
30.1 „Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu, w dniu  

11.04.2022 r., o godz. 10:30 za pomocą funkcjonalności „deszyfruj” 
dostępnej dla Zamawiającego pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/” 

 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Dokonane modyfikacje (w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu) zostaną opublikowane  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ oraz 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ w formie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, wszystkie 
modyfikacje zostaną również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy do dnia udzielenia 
niniejszych wyjaśnień wyrazili zainteresowanie przedmiotowym postępowaniem. 
 
 
 

Z upoważnienia p.o. Dyrektora 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
Michał Kosior 
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Anna Pogorzelska 
tel. 22 542 27 43 
fax. 22 698 31 44/57 
email: a.pogorzelska@mazowia.eu 
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