POSTĘPOWANIE W RAMACH POPC ZNAK POPC3/02/2018

Wysogotowo, dnia 14 grudnia 2018 r.
Fibee I Sp. z o.o.
Wysogotowo, ul Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo

Do wszystkich Wykonawców

Postępowanie POPC3/02/2018
Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego, odpowiedzi na pytania wykonawców
Nawiązując do wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego,
złożonych w niniejszym Postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na
zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie 1.
Pytanie do p. 18 IDW Rozdział I
Czy Zamawiający dopuści złożenie zabezpieczenia należytego wykonania w formie kilku
gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez kilka Towarzystw Ubezpieczeniowych,
których łączna suma wyniesie wymagane 2% lub 5% ceny ofertowej brutto w zależności od
wybranej opcji (wraz z zatrzymaniem kwot z faktur lub bez)?
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 18.10, Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zabezpieczenie
usuwania wad i usterek może być wniesione, z zastrzeżeniem postanowień pkt 18.3. IDW, w
jednej lub kilku spośród następujących form: 1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach
ubezpieczeniowych. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w kilku gwarancjach ubezpieczeniowych, wystawionych przez kilka
Towarzystw Ubezpieczeniowych, których łączna suma musi być zgodna z treścią ZO, z
zastrzeżeniem, iż gwarancje te muszą spełniać wszelkie pozostałe wymagania stawiane
treścią ZO.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający dopuszcza wykazaniem się przez Wykonawcę posiadaniem wiedzy i
doświadczenia opisanym w punkcie 6.2.2 IDW poprzez użyczenie Wykonawcy przez podmiot
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trzeci, niebędący w konsorcjum, referencji? Jeżeli tak, to jakie dokumenty podmiotu
trzeciego Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 3.
Czy Zamawiający posiada uzgodnioną umowę z Operatorami Sieci Dystrybucyjnej
gwarantującą uzyskanie stosownych proporcji sieci napowietrznej do kanalizacji kablowej.
Zgodnie z kosztorysami (przykładowo dla obszaru Radomski część A została przyjęta przez
Zamawiającego proporcja ok 68% do 32% (sieć napowietrzna do kanalizacji kablowej)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada uzgodnionej umowy z Operatorami Sieci Dystrybucyjnej.
Zamawiający aktualnie negocjuje tą umowę. Zamawiający nie może gwarantować, iż
uzgodnienia zakończą się przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
Postępowaniu. Zamawiający nie może zagwarantować wielkości proporcji, o której mowa.
Zamawiający wyjaśnia, iż Projekt Koncepcyjny budowy sieci został przygotowany w oparciu o
ogólnodostępne bazy infrastruktury, niemniej jednak Zamawiający nie może gwarantować
jego kompleksowości, gdyż dokument ten ma walor jedynie opisu zrębowych zamierzeń
Zamawiającego (jest pewną projekcją). To Wykonawca, jako profesjonalista powinien
uwzględnić wszelkie zmienne (okoliczności) istotne dla należytego wykonania zamówienia.
Pytanie 4.
Czy Zamawiający zna warunki Operatorów Sieci Dystrybucyjnych dotyczących możliwości
podwieszenia sieci na podbudowie słupowej?
Odpowiedź:
Warunki te są aktualnie w trakcie uzgadniania. Zamawiający nie może gwarantować, iż
uzgodnienia zakończą się przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
Postępowaniu.
Pytanie 5.
Ze względu na obszerny zakres zadania oraz chęć przygotowania rzetelnej oferty prosimy o
przesunięcie terminu składania ofert na dn. 07.01.2019 r.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia termin składania ofert w niniejszym Postępowaniu na dzień 18 stycznia
2019 r. – patrz: końcowa część niniejszego dokumentu.
Pytanie 6.
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie §14 Umowy o klauzulę wprowadzającą górną
granicę odpowiedzialności Wykonawcy maksymalnie do 100% wartości Przedmiotu Umowy?
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Odpowiedź:
Nie
Pytanie 7.
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie §14 Umowy o klauzulę ograniczającą
odpowiedzialność Wykonawcy do szkód rzeczywistych i wyłączenie odpowiedzialności
Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 8.
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę §14 ust. 1 Umowy poprzez przywrócenie zasad
odpowiedzialności stron określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego, tj. tak aby Wykonawca
odpowiadał za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem pkt 1-2 powyżej.
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 9.
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę przesłanek naliczenia kar umownych w ten sposób, że
będą one naliczane jedynie w przypadku okoliczności zawinionych (zwłoki) przez Wykonawcę
(§ 17 Umowy)?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 10.
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie §17 Umowy poprzez wprowadzenie limitu łącznej
odpowiedzialności z tytułu kar umownych na poziomie 10%?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający jednak rozważa zmianę treści Zapytania Ofertowego, celem wprowadzenia
innego limitu łącznej odpowiedzialności z tytułu kar umownych. Ewentualna zmiana zostanie
zakomunikowana Wykonawcom odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 11.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia kumulatywnego naliczania kar
umownych?
Odpowiedź:
Nie
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Pytanie 12.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania okresu naprawczego pozwalającego
Wykonawcy usunąć naruszenie w tym okresie i uniknąć kary umownej?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 13.
Czy Zamawiający dopuszcza uzależnienie wysokości kar umownych (§ 17 ust. 1 lit. a-f) od
wartości świadczenia będącego w opóźnieniu (ew. w zwłoce, o ile Zamawiający dopuszcza w
tym zakresie zmianę IPU), a nie od całości wartości Przedmiotu Umowy?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 14.
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie do poziomu 10% i jednoczesne uzależnienie wysokości
kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy (§ 17 ust. 1 pkt g) od wartości pozostałego do
wykonania Przedmiotu Umowy, tj. zakresu podlegającemu odstąpieniu?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający jednak rozważa zmianę treści Zapytania Ofertowego i obniżenia wysokości
kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy. Ewentualna zmiana zostanie
zakomunikowana Wykonawcom odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 15.
Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie kary umownej z § 6 ust. 9 pkt 17 związanej z
uchybieniem terminowi do złożenia odwołania lub środków zaskarżenia od
administracyjnych rozstrzygnięć, ew. ograniczenie do przypadków zwłoki Wykonawcy?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający jednak rozważa zmianę treści Zapytania Ofertowego i obniżenia wysokości
tej kary umownej i przesłanek jej naliczenia. Ewentualna zmiana zostanie zakomunikowana
Wykonawcom odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 16.
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie §19 ust.3 Umowy o zasady rozliczenia wykonanych
prac i poniesionych przez Wykonawcę kosztów w przypadku odstąpienia od Umowy przez
którąkolwiek ze stron w oparciu o podstawy umowne lub ustawowe?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokona zmian w tym zakresie w treści ZO w najbliższym czasie.
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Pytanie 17.
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w §19 ust. 1 pkt 6-9 Umowy (podstawy
odstąpienia od umowy dotyczące Wykonawcy) obowiązku wcześniejszego wezwania
Wykonawcy w odpowiednim terminu do usunięcia naruszenia oraz określenia minimalnego
terminu dla Wykonawcy, po upływie którego Zamawiający byłby uprawniony do odstąpienia
od Umowy?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokona zmian w tym zakresie w treści ZO w najbliższym czasie.
Pytanie 18.
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w §19 ust. 1 pkt 1-3 Umowy (podstawy
odstąpienia niedotyczące Wykonawcy) oraz §19 ust. 1 pkt 8 Umowy (wykonanie robót
niezgodnie z Umową, OPZ, sztuką budowlaną lub Dokumentacją Budowy) jedynie od
niewykonanej części Umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 19.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia dla Wykonawcy umownego prawa
odstąpienia od Umowy w analogicznych przypadkach jak §19 ust. 1 pkt 1-5 Umowy?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 20.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość określenia w § 19 ust. 1 pkt 8 Umowy prawa
Zamawiającego do odstąpienia od Umowy jedynie w przypadku istotnych naruszeń ze strony
Wykonawcy poprzedzonych planem naprawczym z udziałem Wykonawcy?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 21.
Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie w § 23 ust. 1 Umowy zakresu przedmiotu
przeniesienia praw autorskich, wyłączenia wprost dokumentacji produktowej Wykonawcy
oraz powiązanie ew. momentu przejścia majątkowych praw autorskich z odbiorem, ew.
zapłatą wynagrodzenia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.
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Pytanie 22.
Czy Zamawiający dopuszcza w §23 ust. 4 Umowy określenie zasad i okresu udzielenia licencji
na czas nieoznaczony na oprogramowanie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz usunięcie bezwarunkowego zakazu rozwiązania umowy licencyjnej przed
upływem 20 lat?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 23.
Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie w §23 Umowy, że Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich w zakresie, w jakim roszczenia te wynikają
z faktu połączenia dostarczonego oprogramowania, jego modyfikacji, aktualizacji, a także
sprzętu lub usług wspomagających z oprogramowaniem osób trzecich lub urządzeniami lub
usługami innych dostawców, za których Wykonawca nie odpowiada?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 24.
Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie kwestii wykonania zastępczego w §11 ust. 15 i
§14 ust. 5-6 Umowy w taki sposób, że całkowita odpowiedzialność Wykonawcy w tym
zakresie będzie ograniczona do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za prace będące
przedmiotem wykonania zastępczego oraz poprzedzona planem naprawczym z udziałem
Wykonawcy? Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie wykonania zastępczego do robót
budowalnych objętych Przedmiotem Umowy?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 25.
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie obowiązku Wykonawcy określonego w § 7 ust. 3
Umowy dot. wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie czynności lub robót budowalnych,
które nie zostaną wyszczególnione w Umowie, a więc praw nieobjętych zakresem Umowy
bez prawa do odrębnego wynagrodzenia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji postanowienia § 7 ust. 3 Umowy. Należy podkreślić,
iż komentowanym postanowieniu, chodzi o – co do zasady – standardowe czynności lub
roboty konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, których z uwagi na
złożoność przedmiotu zamówienia i jego znaczną wielkość nie da się obiektywnie, każdego z
osobna, wyspecyfikować. Nie oznacza to jednak, iż świadczenia te nie są objęte Przedmiotem
Umowy. Wykonawca, jako profesjonalista, od którego wymagane jest określone
doświadczenie, powinien skalkulować ryzyka związane z wykonaniem tych świadczeń.
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Pytanie 26.
Czy Zamawiający dopuszcza inne określenie terminu przejścia tytułu własności i ryzyka utraty
lub uszkodzenia wszelkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy Sieci POPC
(§ 7 ust. 5) w ten sposób, że przejdą one na Zamawiającego w chwili dokonania odbioru?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokona zmian w tym zakresie w treści ZO w najbliższym czasie.
Pytanie 27.
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie umowy o kwestie związane z powierzeniem
przetwarzania danych osobowych w szczególności w kontekście umów dysponenckich?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokona zmian w tym zakresie w treści ZO w najbliższym czasie.
Pytanie 28.
Pytanie odnośnie pkt 6.2.2. IDW – warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:
6.2.2.1.1. wykonał we wskazanym wyżej okresie określoną w tabeli poniżej liczbę zadań,
gdzie każde zadanie było wykonywane na podstawie jednej umowy, (zależnie od Obszaru od
1 do 5 zadań) obejmujących każde z zadań łącznie: a) zaprojektowanie i budowę
infrastruktury telekomunikacyjnej „ostatniej mili” w technologii FTTH (sieci dostępowych lub
dystrybucyjno-dostępowych), w tym dostawę materiałów (głównych lub głównych i
pomocniczych), b) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla tej infrastruktury, a także c)
dostawę urządzeń aktywnych typu OLT i switch, potrzebnych do korzystania z infrastruktury
(sieci telekomunikacyjnej) wybudowanej w ramach tego zadania zgodnie z jej
przeznaczeniem (zwanych dalej: „Zadaniami” lub każde z osobna „Zadaniem”) przy czym: [...]
PYTANIE: Jeśli wykonawca realizował tylko duże projekty wielokrotnie przewyższające skalą
wymagania przedstawione przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym to czy może je
przedstawić w formie referencji z pojedynczego (kilku) projektu/umowy spełniającego
sumaryczne wymogi (1- 5 zadań) dla Obszaru?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 29.
Pytanie odnośnie pkt 22.5. IDW:
22.5. Zamawiający informuje, iż najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed upływem terminu
składania ofert przewiduje możliwość udostępnienia Wykonawcom, którzy złożyli
oświadczenia wskazane w pkt 3.6 niniejszego ZO, oferty lub ofert osoby lub osób trzecich,
skierowanych do Wykonawców, których oferty częściowe na wykonanie zamówienia na
poszczególnych Obszarach zostaną uznane za najkorzystniejsze, które to oferty osoby lub
osób trzecich będą ofertami sprzedaży powołanym Wykonawcom lub sprzedaży i
konfiguracji:
1) definiowanych w treści IPU i OPZ Urządzeń Aktywnych lub
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2) elementów infrastruktury pasywnej, względnie materiałów niezbędnych do
budowy takiej infrastruktury.
PYTANIE: Prosimy o udostępnienie powyżej wspomnianych ofert.
Odpowiedź:
Udostępnienie powyżej wspomnianych ofert może nastąpić na 14 dni przed upływem
terminu składania ofert w Postępowaniu. Biorąc przy tym pod uwagę zmianę terminu
składania ofert wskazaną w niniejszym piśmie, termin ten (w razie udostępnienia ofert osób
trzecich) zostanie zachowany.
Pytanie 30.
Nr: OPZ-POPC3/01/2018 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) Pkt. 3.2 Zakres rzeczowy
Czy podana orientacyjna długość sieci jest długością z uwzględnieniem czy bez uwzględnienia
współbieżności?
W przypadku, gdy podana długość jest długością bez współbieżności to prosimy o podanie
łącznej długości odcinków współbieżnych w podziale na połączoną sieć magistralna i
rozdzielczą oraz połączona sieć magistralna/rozdzielcza i abonencką.
W przypadku uwzględnienia współbieżności prosimy o podanie całkowitej długości sieci oraz
długości odcinków współbieżnych w układzie jak wcześniej.
Odpowiedź:
Podana długość jest długością bez uwzględnienia współbieżności, co oznacza, iż podana
długość jest długością trasową, a nie sumaryczną długością wszystkich kabli na planowanych
przebiegach, w tym kabli współbieżnych. Długość danego odcinka współbieżnego sieci może
być liczona tylko jednokrotnie, niezależnie od tego ile kabli położono równolegle.
Projekt Koncepcyjny nie zawiera wskazania lokalizacji tych punktów elastyczności, które
stanowią granice między segmentami sieci. Nie można zatem podać na tym etapie długości
odcinków współbieżnych segmentów magistralnych, rozdzielczych i abonenckich. Lokalizacje
punktów elastyczności (słupki, mufy, przełącznice, szafy itp.) i ich funkcjonalność będą
wskazywane w dokumentacji projektowej.
Pytanie 31.
Pytanie do Rozdziału V. IPU
§ 4 [Etap Projektowanie – zasady ogólne] ust.2 podpunkt 3) Czy Zamawiający planuje
zawarcie Umów Ramowych z Właścicielami istniejącej Infrastruktury (np. Orane, PGE, ENEA,
Tauron, Energa, Operatorzy lokalni) na jej udostępnienie Wykonawcom lub jakiekolwiek inne
działania umożliwiające jej wykorzystanie do realizacji przedmiotu umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający planuje zawarcie umów ramowych z właścicielami istniejącej infrastruktury, ale
aktualnie jest w trakcie negocjacji. Nie jest zatem wykluczone, że umów tych nie zawrze
przed upływem terminu składania ofert. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza obowiązku
zawarcia takich umów przez Wykonawcę samodzielnie w razie zaistnienia takiej potrzeby.
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Pytanie 32.
Pytanie do Rozdziału V. IPU
§ 4 [Etap Projektowanie – zasady ogólne] ust.2 podpunkt 5)
Czy koszt wymiana słupów na odcinku będącego przedmiotem dzierżawy istniejącej
infrastruktury, które nie spełniają wymagań do podwieszenia sieci telekomunikacyjnej jest
po stronie Zamawiającego?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający zakłada, iż jeśli słupy, o których mowa nie będą spełniały wymagań,
zostaną one wymienione przez ich właściciela bądź, że Wykonawca znajdzie alternatywny
sposób budowy sieci.
Pytanie 33.
Pytanie do Rozdziału V. IPU
§ 4 [Etap Projektowanie – zasady ogólne] ust.9 podpunkt 3)
Czy Zamawiający będzie wymagał Umów Dysponenckich z właścicielami nieruchomości
gruntowych znajdującymi się pod dzierżawioną infrastrukturą na podbudowie słupowej?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie wymagał Umów Dysponenckich z właścicielami takich nieruchomości,
jeśli będzie to wymagane przez właściciela podbudowy słupowej (słupów) – np. przez
przedsiębiorstwo energetyczne.
Pytanie 34.
Pytanie do Rozdziału V. IPU
§ 4 [Etap Projektowanie – zasady ogólne] ust.13 podpunkt 1) i 2)
Czy Zamawiający dopuszcza poniesienie kosztów związanych z zawarciem przedmiotowych
Umów Dysponenckich przez Inwestora (Zamawiającego)?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 35.
Pytanie do Rozdziału V. IPU
§ 6 [Dalsze obowiązki Wykonawcy] ust.2.
Prosimy o przedstawienie przez Zamawiającego minimalnych parametrów jaki powinny
spełniać materiały przedstawione do zatwierdzenia przed zabudowaniem.
W szczególności prosimy o wskazanie minimalnych parametrów dla następujących grup
asortymentu: Mikrokanalizacja, Rury osłonowe, Kable światłowodowe, Słupy, Akcesoria do
instalacji podwieszanych, Zasobniki, Stelaże, Mufy światłowodowe, Szafy, Przełącznice
światłowodowe zewnętrzne, Przełącznice światłowodowe wewnętrzne, Sprzęgacze
światłowodowe.
Odpowiedź:
Zamawiający poda te parametry w najbliższym czasie.
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Pytanie 36.
Pytanie do Rozdziału V. IPU
§ 6 [Dalsze obowiązki Wykonawcy] ust.7 podpunkt 2)
Czy Zamawiający dopuszcza sporządzenie i złożenie Geodezyjnej
Powykonawczej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru danego odcinka?

Inwentaryzacji

Odpowiedź:
Nie
Pytanie 37.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość użycia dwóch string’ów baterii 4 x 75 Ah 12V zamiast
jednego string’u 4 x 150 Ah 12V?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 38.
Czy zamawiający dopuszcza zamianę wymagania dla podtrzymania zasilania z wielkości
wyrażonej jako pojemność baterii 150Ah na zdefiniowany czas podtrzymania, np. 4h w
odniesieniu do całkowitego poboru prądu przez szafę (urządzenia, chłodzenie, automatyka,
ect)?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 39.
Czy wymaganie na przestrzeń użytkową szafy określone jako „min 25U” obejmuje również
przestrzeń z przeznaczeniem na pasywne przełącznice optyczne i inne oprzyrządowanie
światłowodowe?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 40.
Czy wymaganie: „Wejścia kabli izolowane przez dławiki, zabezpieczone przed dostaniem się
gazów i gryzoni” dopuszcza użycie zamiennie przepustów piankowych?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 41.
Czy dobrze rozumiemy, że zamawiający wymaga aby systemy chłodzenia/ogrzewania użyte
w szafach gwarantowały utrzymanie w każdym miejscu szafy temperatury z zakresu +5 C do
+ 45C, nawet jeżeli zastosowane urządzenia aktywne mogą pracować w zakresie -40 C do +
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65C? W naszym przekonaniu taki wymóg wymusza stosowanie systemów klimatyzacji, które
istotnie wpływają na koszty produkcji oraz utrzymania szafy (serwis klimatyzacji, zwiększony
pobór prądu).
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 42.
Analizując wymaganie „Przestrzeń użytkowa wentylowana do mocy cieplnej 600W. Do mocy
większej przewidziany montaż klimatyzatora.” prosimy o wyjaśnienie czy system chłodzenia
oparty na wymienniku ciepła może zostać użyty dla mocy cieplnej powyżej 600W jako
alternatywa dla systemu klimatyzacji, zakładając, że zastosowanie takiego systemu nie
pozwoli na spełnienie wymagania na maksymalną temperaturę w szafie na poziomie + 45C
przez 100% czasu, ale zagwarantuje utrzymanie max + 65C w okresie pików temperatury
otoczenia. Chcemy podkreślić, że systemy chłodzenia oparte na wymiennikach ciepła
pobierają kilka razy mniej energii elektrycznej niż podobnie zwymiarowane systemy
klimatyzacji.
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 43.
Czy system chłodzenia szafy musi być zaprojektowany dla maksymalnej mocy siłowni czy też
dobrany do mocy urządzeń aktywnych zainstalowanych w szafie w ramach projektu?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 44.
Czy Zamawiający dopuszcza standard okablowania wewnątrz szafy, w którym porty
PON/P2P/Uplink z urządzenia OLT są podłączone podchodami optycznymi 1J do przełącznicy
optycznej liniowej? Czy też należy przewidzieć dedykowaną przełącznice optyczną dla
portów GPON/P2P/Uplink a dołączanie gałęzi PON do OLT dobywa się jako połączenie
wykonane pomiędzy przełącznicami?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 45.
Czy Zamawiający udostępni szacunkowe zestawienie materiałów zawierające ilości dla
asortymentu znajdującego się pkt 7 Wykaz materiałów, Załącznika nr 1 do OPZ standard
budowy światłowodowej sieci FTTH obejmującego następujące grupy materiałowe:
Mikrokanalizacja, Rury osłonowe, Kable światłowodowe, Słupy, Akcesoria do instalacji
podwieszanych, Zasobniki, Stelaże, Mufy światłowodowe, Szafy, Przełącznice
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światłowodowe zewnętrzne,
światłowodowe.

Przełącznice

światłowodowe

wewnętrzne,

Sprzęgacze

Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje takim zestawieniem. To Wykonawca powinien oszacować ilość
materiałów, o których mowa.
Pytanie 46.
Jeśli Załącznik nr 15 do OPZ_4 określa Wymagania na Gwarancję i wsparcie techniczne dla
Urządzęń Aktywnych to na jakich warunkach będzie świadczona gwarancja dla wszystkich
innych urządzeń lub produktów dostarczonych przez Wykonawcę dla Zamawiającego
(Urzadzenia Pasywne) ?
Odpowiedź:
Na warunkach wskazanych w Kodeksie cywilnym (art. 577 i nast. K.c.).
Pytanie 47
Pytanie odnoście Załącznika nr 15 do OPZ – część 4.
pkt. III.1. proszę o potwierdzenie, że "W ramach wsparcia technicznego dla Urządzeń
Aktywnych typu OLT, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Wykonawcy (powinno chyba
być Zamawiającemu) możliwość aktualizacji oprogramowania " Taka sama uwaga dotyczy
pkt. V.1.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż we wskazanych punktach powołanego załącznika doszło do
omyłki pisarskiej. Na zasadach opisanych w powołanych postanowieniach, Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić Zamawiającemu możliwość aktualizacji oprogramowania.
Zamawiający dokona stosownej zmiany w treści powołanego załącznika.
Pytanie 48.
Czy Zamawiający w okresie Gwarancyjnym i Wsparcia Technicznego zapewnia pierwszą linię
utrzymania dla Urządzeń Aktywnych (wymiana sprzętu na obiektach; prace konserwacyjne,
diagnostyczne, prewencyjne) jak i Pasywnych?
Odpowiedź:
Tak – z uwzględnieniem pozostałych postanowień Zapytania Ofertowego wraz z
załącznikami.
Pytanie 49.
Zgodnie z zapisami w pkt. V.1 proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje
świadczenia Wsparcia Technicznego z SLA dla Urządzeń Aktywnych typu CPE/Firewall i AP
(Access Point) jak ma to miejsce dla Urządzeń Aktywnych typu OLT.
Odpowiedź:
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Tak, dla Urządzeń Aktywnych typu CPE/Firewall i AP (Access Point) Zamawiający nie oczekuje
świadczenia Wsparcia Technicznego z SLA.
Pytanie 50.
Czy czas na usunięcie wad i usterek określony w pkt.1 (innych niż Awaria) ma zastosowanie
dla wszystkich produktów i Urządzeń innych niż Urządzenia Aktywne OLT?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 51.
Rozdział_V_IPU_POPC3.pdf: § 14 [Odpowiedzialność Wykonawcy / Gwarancja i Rękojmia]
Załącznik_15_OPZ_4- Wymagania na Wsparcie i Gwarancję - 02 11 2018.pdf: Pkt. I.8.
Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie ustawowej rękojmi, mając na uwadze zakres
gwarancji umownej?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 52.
Pytanie do Rozdziału V. IPU
§ 11 [Odbiór świadczeń Wykonawcy]
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę procedury akceptacyjnej, w ten sposób, że w przypadku
nieistotnych wad i usterek strony dokonają odbioru warunkowego na każdym etapie
wykonania Przedmiotu Umowy dla danego Odcinka (a nie na zasadzie dyskrecjonalnej
władzy Zamawiającego)?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 53.
Pytanie do Rozdziału V. IPU
§ 11 [Odbiór świadczeń Wykonawcy]
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę procedury akceptacyjnej poprzez wprowadzenie prawa
Wykonawcy do dokonania jednostronnego odbioru urządzeń lub prac w przypadku
komercyjnego ich użycia lub zwłoki Zamawiającego w dokonaniu odbioru?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 54.
Czy Inwestor może udostępnić bardziej szczegółowy Projekt Koncepcyjny (lub dane csv, xls)
zawierający dane o kablach magistralnych i rozdzielczych wraz typem kabla (doziemny,
napowietrzny i w istniejącej kanalizacji), jego przekrojem oraz długością odcinków dla
wszystkich trzech segmentów sieci (magistralnej, rozdzielczej i abonenckiej), które pozwalają
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na powiązanie odcinków sieci kablowej z Węzłem Dostępowym (OLT) a poprzez punkty
elastyczności z kablami abonenckim i z gospodarstwami domowym objętymi dostępem do
Sieci NGA, lub jakiekolwiek inne dane pozwalające na powiązane węzła z kablami wszystkich
segmentów i gospodarstwami domowymi w celu podziału Przedmiotu Umowy na Odcinki
Projektowe/Funkcjonalne wymagane do sporządzenia (wstępnych) i weryfikacji
przedstawionych Harmonogramów wykonania Przedmiotu Umowy (Etapu I do Etapu III)?
Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje wyłącznie Projektem Koncepcyjnym w formie w jakiej został on
udostępniony. Wszystkie elementy infrastruktury, ich ilość oraz lokalizacja, które zostały
wskazane w Projekcie Koncepcyjnym są jedynie pewną projekcją (koncepcją)
Zamawiającego. Ich rzeczywista ilość, lokalizacja oraz docelowa topologia sieci wynikać
będzie z dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w ramach przedmiotu
zamówienia. W ramach podziału Przedmiotu Umowy na Odcinki Projektowe/Funkcjonalne
wraz z harmonogramem, o których mowa w § 3 Umowy (IPU), Wykonawca wskazuje punkty
adresowe przynależne do każdego z Odcinków. Zgodnie z Załącznikiem nr 10 do IPU
propozycja podziału Przedmiotu Umowy na Odcinki musi określać nadto a) długości Sieci
(odrębnie doziemnej i napowietrznej) na poszczególnych Odcinkach oraz b) liczbę
Gospodarstw Domowych do objęcia Siecią na poszczególnych Odcinkach – ustalone w obu
przypadkach w oparciu o Projekt Koncepcyjny. Zdaniem Zamawiającego wymagania te
Wykonawca może zrealizować w oparciu o udostępniony Projekt Koncepcyjny.
Pytanie 55.
Odnosząc się do postępowania w ramach POPC znak POPC3/01/2018, proszę o wyjaśnienie
czy Zamawiający, w związku z treścią Rozdziału V Zapytania ofertowego „Istotne
postanowienia umowy”, przewiduje w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego, na
podstawie § 19 umowy, od zawartej umowy – dokonanie rozliczeń z Wykonawcą za
wykonane przez Wykonawcę prace do momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, czy
też Zamawiający planuje, aby w przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane były
zwrócić sobie wzajemnie wszystkie otrzymane (do momentu złożenia oświadczenia o
odstąpieniu) świadczenia?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 56.
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie Umowy o klauzulę antykorupcyjną, np. o
następującym brzmieniu: Każda ze Stron zobowiązuje się przestrzegać wymogów przepisów
antykorupcyjnych oraz nie podejmować żadnych działań mogących naruszać takie wymogi.
Strony nie wręczają, nie oferują wręczenia ani nie zezwalają na wręczenie jakimkolwiek
osobom jakichkolwiek wartości pieniężnych lub przedmiotów wartościowych, bezpośrednio
lub pośrednio, w celu wywarcia wpływu na działania lub decyzje tych osób, aby uzyskać
wszelkie niewłaściwe korzyści lub zrealizować inne cele niezgodne z prawem. Strony nie
prowadzą działań, które są kwalifikowane przez powszechnie obowiązujące prawo jako
korupcja gospodarcza, w tym wręczanie lub otrzymywanie łapówek, korzyści majątkowych
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lub osobistych, albo ich obietnicy w zamian za nadużycie udzielonych uprawnień lub
niedopełnienie ciążącego obowiązku zmierzających do wywarcia wpływu na działalność
gospodarczą w stosunku do jakichkolwiek osób fizycznych lub podmiotów, w tym m.in. do
organizacji handlowych i ich przedstawicieli, władz państwowych i organów publicznych,
urzędników państwowych i samorządowych.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokona zmiany dokumentu IPU w tym zakresie w najbliższym czasie.
Pytanie 57.
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie Umowy o klauzulę wprost zezwalającą na
wyłączenie Punktu Adresowego w przypadku niewłaściwych żądań lub których nie można
objąć zasięgiem Sieci POPC zgodnie z prawem oraz w takim przypadku wyłączenie
możliwości nałożenia na Wykonawcę z kar umownych, np. o następującym brzmieniu: W
przypadku niewłaściwych żądań (np. łapówki, niewłaściwe korzyści majątkowe, korzyści
osobiste i inne działania lub zaniechania niezgodne z obowiązującym prawem) lub w
przypadku gdy danego Punktu Adresowego nie można przyłączyć do Sieci POPC w sposób
zgodny z obowiązującym prawem (np. wyczerpanie ścieżki prawnej pozyskania zgodnie z
obowiązującym prawem niezbędnej formalnej dokumentacji), dany Punkt Adresowy zostanie
wyłączony z Listy Adresów, pod warunkiem akceptacji Instytucji Pośredniczącej o ile taki
wymóg przewiduje Umowa o dofinansowanie. W takim przypadku odpowiedzialność
Wykonawcy z tytułu kar umownych jest wyłączona.
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 58.
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie Umowy o klauzulę wprost potwierdzającą, że
budowanie, uruchomienie, korzystanie nie zostaną rozpoczęte przed uzyskaniem niezbędnej
dokumentacji, w tym odpowiednich zgłoszeń, pozwoleń na budowę, Umów Dysponenckich,
np. o następującym brzmieniu:
Budowanie, uruchomienie, korzystanie z elementów Sieci POPC nie zostanie rozpoczęte
przed uzyskaniem niezbędnej dokumentacji, w tym odpowiednich zgłoszeń, pozwoleń na
budowę, Umów Dysponenckich.
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.
Pytanie 59.
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kontenerów o konstrukcji betonowej z izolacją?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
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Pytanie 60.
Czy Zamawiający przewiduje, że procedura odbioru urządzeń OLT ma się odbyć z udziałem
pracowników Zamawiającego/Wykonawcy na obiekcie? Czy Zamawiający przewiduje
wspólne przeprowadzenie z Wykonawcą testów odbiorczych na obiekcie, np.
sprawdzających działanie usług?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyklucza wspólnego przeprowadzenia z Wykonawcą testów odbiorczych na
obiekcie.
Pytanie 61.
Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenia testów odbiorczych szaf dostępowych? Jaki
jest zakres i procedura odbioru?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 62.
Czy Zamawiający może doprecyzować wymagania w zakresie systemu alarmowego w
następujących przypadkach:
- szafa zewnętrzna OLT
- serwerownia
- kontener
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dedykowanej centrali alarmowej z niezależnym
zasilaniem, syreną alarmową, etc?
Czy dopuszcza zastosowanie wyłącznie czujek alarmowych np. kontraktronu w drzwiach,
czujnik dymu, czujnik ruchu i wyprowadzenie alarmów z tych elementów np. do systemu
alarmowego siłowni?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 63.
W dokumencie załącznik 15 część 4, punkt III.2, Zamawiający wskazuje czas dostarczenia
rozwiązania docelowego dla zgłoszonego problemu jako 30 dni roboczych dla problemów
krytycznych, 45 dni dla problemów poważnych oraz 60 dni dla pozostałych problemów.
Czy Zamawiający w każdym z tych przypadków odnosi się do dni roboczych?
Czy zamawiający może rozważyć zmianę i określić czas dostarczenia rozwiązania jako 45 dni
kalendarzowych dla problemów krytycznych, 90 dni kalendarzowych dla problemów
poważnych oraz 180 dni kalendarzowych dla pozostałych problemów?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 64.
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W par. 18 ust. 7 projektu umowy jest zapis, iż zabezpieczenie usuwania wad i usterek musi
być wniesione najpóźniej w dniu Odbioru Końcowego (przed tym Odbiorem). Praktyka
rynkowa zakładów ubezpieczeń jest odmienna. Gwarancję usunięcia wad i usterek wystawia
się na podstawie podpisanego protokołu Odbioru Końcowego. Bez tego dokumentu
wystawienie gwarancji przed odbiorem nie będzie możliwe lub będzie bardzo utrudnione.
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 65.
Istnieje możliwość wystawienia łączonej gwarancji należytego wykonania kontraktu i
usunięcia wad i usterek w momencie zawierania kontraktu. I tutaj także w par. 18 ust. 10
projektu umowy jest zapis, że gwarancje te powinny być złożone w formie odrębnych
dokumentów. Taka konstrukcja jest możliwa do uzyskania na rynku ubezpieczeniowym,
jednak znaczna część zakładów ubezpieczeń wystawia tylko gwarancje łączone (na jednym
dokumencie). Zatem pozostawiając zapis umowy takim, jak jest w tej chwili, nie będzie
możliwości uzyskania gwarancji w części zakładów ubezpieczeń.
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 66.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zasobach podmiotu trzeciego? Czy
Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie
posiadanej wiedzy i doświadczenia? Jeżeli tak to jakie dokumenty formalne są wymagane do
przestawienia Zamawiającemu spełnieniu warunków udziału na powyższych zasadach?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi odrębnie w najbliższym czasie.
Pytanie 67.
Czy wynagrodzenie oferowane przez Wykonawcę jest wynagrodzeniem maksymalnym jakie
może uzyskać Wykonawca? Np. w przypadku braku zgody na wykorzystanie podbudowy
słupowej z uwagi na jej stan techniczny lub w przypadku braku zgód na przeprowadzenie linii
światłowodowej od wszystkich właścicieli działek, nad którymi przebiega projektowana linia,
zachodzi konieczność budowy sieci doziemnej. Spowoduje to wzrost kosztów budowy sieci,
co w rezultacie może skutkować tym, że iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek jest
większy od ceny ofertowej.
Odpowiedź:
Zgodnie choćby z § 12 ust. 1 IPU, Strony zgodnie umawiają się, iż za należyte, w tym
terminowe wykonanie przez Wykonawcę całości świadczeń składających się na Przedmiot
Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie nie wyższe niż łączna cena
ofertowa
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brutto zaoferowana przez Wykonawcę w Ofercie za wykonanie Przedmiotu Umowy dla
Obszaru. Zamawiający wyjaśnia, iż łączna cena ofertowa brutto zaoferowana przez
Wykonawcę w Ofercie za wykonanie Przedmiotu Umowy dla Obszaru, jest w każdym
przypadku wynagrodzeniem maksymalnym Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
które nie podlega podwyższeniu, co powinien skalkulować każdy z Wykonawców jako swoje
ryzyko. Okoliczność ta pozostaje bez uszczerbku dla kosztorysowego charakteru
wynagrodzenia (przewidzianego na zasadach opisanych w IPU), co powoduje, iż
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy na danym Obszarze
może być niższe niż łączna cena ofertowa brutto dla tego Obszaru.
Pytanie 68.
Prosimy o podanie okoliczności, na podstawie których wynagrodzenie dla Wykonawcy może
być większe niż wynagrodzenie oferowane w przetargu?
Odpowiedź:
Co do zasady Zamawiający nie przewiduje wystąpienia takich okoliczności (patrz też:
odpowiedź na pytanie nr 69 powyżej).
Pytanie 69.
Jak wyliczono szacowane liczby jednostek danego rodzaju świadczenia do wykonania na
danym obszarze?
Odpowiedź:
Szacowane liczby jednostek danego rodzaju świadczenia wyliczono na podstawie Projektu
Koncepcyjnego. Zamawiający wskazuje że są to liczby szacunkowe. Zaleca się, by Wykonawca
mając na względzie warunki Zapytania Ofertowego przed złożeniem oferty we własnym
zakresie dokonał analizy i sprawdzenia ilości niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia.
Pytanie 70.
Czy szacowane liczby jednostek danego rodzaju świadczenia do wykonania na danym
obszarze są odzwierciedleniem długości z Projektu Koncepcyjnego?
Odpowiedź:
Szacowane liczby jednostek danego rodzaju świadczenia wyliczono na podstawie Projektu
Koncepcyjnego.
Pytanie 71.
Czy w Projekcie Koncepcyjnym uwzględniono wszystkie elementy sieci?
Odpowiedź:
Projekt Koncepcyjny zawiera ilościowe i graficzne odwzorowanie planowanych przebiegów
sieci. Zamawiający wskazuje że są to liczby szacunkowe. W żadnym razie nie zawiera
szczegółowego zestawienia materiałów ani „elementów sieci”. Projekt Koncepcyjny co do
zasady nie ma charakteru szczegółowego opisu projektu identyfikującego wszystkie
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elementy infrastruktury. Taki opis jest właściwy dla Dokumentacji Projektowej, która jest
przedmiotem zamówienia.
Pytanie 72.
W Projekcie Koncepcyjnym niektóre obszary są połączone z resztą sieci jedynie czarną,
przerywaną linią opisaną jako „usługa transmisji danych”. Co ona oznacza?
Odpowiedź:
Jest to graficzne odwzorowanie logicznych połączeń za pomocą transmisji danych od Węzłów
(OLT) sieci budowanej w ramach przedmiotu zamówienia do Punktu Wymianu Ruchu (jeden
PWR w obszarze inwestycyjnym) pozwalającym na agregację transmisji z wszystkich węzłów
w jednym punkcie. Jest to wymóg III konkursu POPC. Zapewnienie transmisji nie jest objęte
przedmiotem zamówienia. Zamawiający zapewni transmisję we własnym zakresie.
Pytanie 73.
Czy Zamawiający uzyskał wstępną zgodę właścicieli podbudowy słupowej na jej
wykorzystanie pod budowę sieci?
Odpowiedź:
Zamawiający planuje zawarcie umów ramowych z właścicielami istniejącej podbudowy
słupowej (operatorami sieci energetycznej), ale aktualnie jest w trakcie negocjacji. Nie jest
zatem wykluczone, że umów tych nie zawrze przed upływem terminu składania ofert.
Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza obowiązku zawarcia takich umów przez Wykonawcę
samodzielnie w razie zaistnienia takiej potrzeby.
Pytanie 74.
Kto ponosi koszty wydzierżawienia podbudowy słupowej i kanalizacji kablowej innego
operatora?
Odpowiedź:
Opłaty za dzierżawę słupów ponosi Zamawiający. Koszty pozyskania tytułu prawnego do
korzystania z podbudowy słupowej, w tym koszty uzyskania warunków, dokumentacji
technicznej niezbędnej do zawarcia umowy szczegółowej ponosi Wykonawca
Pytanie 75.
W załączniku nr 2 do OPZ wszystkie adresy mają atrybut „punkt_adresowy_podstawowy”. Z
zapytania ofertowego wynika, że w załączniku tym powinny być zarówno adresy
podstawowe jak i dodatkowe. W jakim dokumencie są wymienione adresy dodatkowe?
Odpowiedź:
Nie wszystkie obszary posiadają dodatkowy punkt adresowy.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
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W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wskazany w treści
pkt 11.1. IDW, nadając temu postanowieniu następujące brzmienie:
„11.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r., do godziny 9.30, w
recepcji budynku siedziby Zamawiającego INEA PARK w Wysogotowie, przy ul. Wierzbowej
84; 62-081 Przeźmierowo (powiat poznański). Złożenie oferty zostanie potwierdzone
pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia”,
dokonując nadto odpowiedniej zmiany terminu składania ofert w treści ogłoszenia w Bazie
Konkurencyjności.
Zamawiający zmienia także zdanie ostatnie w pkt 8.6. IDW nadając mu brzmienie:
„Nie otwierać przed dniem 18 stycznia 2019 r., godz. 10.00”.

Wojciech Wojciechowski
pełnomocnik
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