POSTĘPOWANIE W RAMACH POPC ZNAK POPC3/02/2018

Data upublicznienia zmiany Zapytania Ofertowego i niniejszej informacji: 22 stycznia 2019 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
wraz z informacją o zmianach zapytania ofertowego
Nawiązując do wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego,
złożonych w niniejszym Postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na
zadane przez Wykonawców pytania, względnie dokonuje zmian treści Zapytania Ofertowego:
Pytanie 1)
Odnosząc się do postępowania w ramach POPC znak POPC3/01/2018, proszę o wyjaśnienie:
„Załącznik nr 5 do IDW – wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w
tabeli zawiera kolumnę „doświadczenie”. Czy we wskazanej kolumnie wystarczającą
informacją będzie ilość lat sprawowania danej funkcji przez wyznaczoną osobę? Jeśli nie to
jakie dane wymaga Zamawiający w tej kolumnie?”
Odpowiedź:
Wskazanie przez wykonawcę w kolumnie trzeciej – „doświadczenie”, w wykazie osób które
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, składanym przy ofercie, sporządzonym zgodnie
z w Załącznikiem nr 5 do IDW, ilości lat sprawowania danej funkcji przez wyznaczoną osobę
będzie prawidłowe. Powołana kolumna ma bowiem charakter informacyjny. Zasadnicze
znaczenie dla oceny przez Zamawiającego spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego (posiadania stosownych uprawnień) będą
miały informacje ujęte w kolumnie czwartej tego wykazu „Wykształcenie/Kwalifikacje
zawodowe (dokładny zakres)” oraz w kolumnie piątej – Funkcja, którą ma pełnić dana osoba.
Pytanie 2)
Zgodnie z zapisem pkt. 7.1 IDW Oferent musi przedłożyć do przetargu:
"opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia (na potwierdzenie warunku wskazanego w pkt 6.2.4.
IDW)."
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Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby do przetargu Oferent przedłożył aktualną polisę
o wartości mniejszej niż warunki wskazane w pkt. 6.2.4. IDW wraz ze zobowiązaniem, iż w
przypadku wybrania jego Oferty zobowiązuje się do dostarczenia polisy o wartości zgodnej z
wymogami przetargu/zamówienia?
Czy konieczne jest doubezpieczenie się do wymaganej wartości polisy jeszcze na etapie
trwania postępowania przetargowego i przed wyborem Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości, o którą pyta Wykonawca w pierwszym z cytowanych
pytań (co znaczy, iż przedłożenie przez Wykonawcę opłaconej polisy na sumę niższą niż
wskazana w IDW nie będzie traktowane jako potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu), gdyż dopuszczenie takiej możliwości prowadziłoby do sytuacji, w której dany
Wykonawca bierze (mógłby brać) udział w postępowaniu, mimo, że nie spełnia warunków w
nim udziału.
Pytanie 3)
Zgodnie z treścią przekazanej umowy wykonawca jest uprawniony do zmiany 15% liczby
punktów adresowych - co w przypadku kiedy po zmianie punktów adresowych (zmian np. z
powodu braku możliwości – negatywne zgody dysponentów) potencjał, który pozostanie nie
będzie wystarczający do osiągnięcia planowanej liczby HP w zamówieniu?
Odpowiedź:
W przypadku braku zgody dysponentów na zawarcie Umów Dysponenckich, Wykonawca
powinien znaleźć rozwiązania alternatywne dla wykonania Przedmiotu Umowy np.
zaprojektowanie Sieci w drogach publicznych. Co do zasady Wykonawca może bowiem
zaprojektować Sieć w pasie dróg publicznych.
§ 2 ust. 6 IPU stanowi, iż Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany do 15 % liczby
Punktów Adresowych zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci przez Zamawiającego, a
zmiana ta nie wymaga ani zgody Zamawiającego, ani zgody CPPC. Umowa wskazuje
natomiast także na możliwość zmiany powyżej 15 % liczby Punktów Adresowych
zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci przez Zamawiającego we wniosku o
dofinansowanie dla Obszaru, którego dotyczy Umowa [§ 2 ust. 7 pkt 2) IPU w zw. z § 2 ust. 6
IPU].
Jeżeli natomiast zajdzie okoliczność obiektywnej niemożliwości określonego świadczenia
Wykonawcy z uwagi na brak Punktów Adresowych niezbędnych dla wykonania Przedmiotu
Umowy w danym Podregionie na Liście Adresów (Wyliczenie Gospodarstw Domowych),
stanowiącej Załącznik nr 2 do OPZ, co Wykonawca będzie w stanie udowodnić, brak takiego
świadczenia nie będzie traktowany jako nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę.
Należy przy tym podkreślić, iż brak zgody dysponentów na zawarcie Umów Dysponenckich
nie może i nie będzie traktowany jako okoliczność obiektywnej niemożliwości świadczenia
Wykonawcy.
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Pytanie 4)
Inwestor zgodnie z Paragraf 4 ust. 2 punkt 3 może odmówić podpisania umowy na dzierżawę
kanalizacji bez podania przyczyny. Proszę o wskazanie statystyki kiedy takie odmowy miały
miejsce do dnia dzisiejszego i czym z doświadczenie były spowodowane?
Odpowiedź:
Zamawiający nie prowadzi takich statystyk (szacunków). Wykonawca powinien skalkulować
potencjalne ryzyko wynikające z odmowy podpisania umowy na dzierżawę kanalizacji przez
Zamawiającego w każdym przypadku. Co do zasady zakłada się wykorzystanie infrastruktury
cudzej, jeśli będzie to uzasadnione z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia (w
szczególności wobec wysokości opłat obciążających Zamawiającego).
Pytanie 5)
Paragraf 4 ust. 5 - czy inwestor dopuszcza udział tylko na naradach, w ramach których
omawiany będzie zakres projektowanych elementów sieci?
Odpowiedź:
Nie. Przedmiot Umowy obejmuje nie tylko projektowanie sieci. Zamawiający podtrzymuje w
całości postanowienia § 4 ust. 5 IPU.
Pytanie 6)
Czy inwestor dopuszcza kwalifikowanie projektów budowy sieci w formie kanalizacji jako
przyłącza i czy wyda oświadczenie inwestora o trybie postępowania zgodnie z art. 29a Prawo
Budowlane?
Odpowiedź:
Kwalifikacja danego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, powinna nastąpić w
każdym przypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za należyte wykonanie
Przedmiotu Umowy w tym zakresie, jak również za poprawną kwalifikację danego elementu
infrastruktury i uzyskanie stosownych zezwoleń i zgłoszeń odpowiadał będzie Wykonawca
(patrz w szczególności § 4 ust. 9 IPU).
Pytanie 7)
Czy inwestor będzie ponosić koszty operatów szacunkowych dla trybu ustalenia kosztu
służebności przesyłu oraz koszt opłat służebności przesyłu?
Odpowiedź:
Nie. Koszty te ma ponieść Wykonawca.
Pytanie 8)
Jak jest ustalona forma zawiadomienia o robotach zanikających lub ulegających zakryciu? Czy
dopuszcza się dokumentacje fotograficzna bez obecności przedstawiciela inwestora?
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Odpowiedź:
Zawiadomienie o robotach zanikających lub ulegających zakryciu może nastąpić co najmniej
w formie dokumentowej (w tym e-mail) ze wskazaniem w szczególności dokładnego miejsca
wykonania tych robót i wyznaczeniem co najmniej 3 (trzy) dniowego terminu na ewentualny
odbiór tych robót przez Zamawiającego. Dopuszcza się dołączenie dokumentacji
fotograficznej do zawiadomienia, o którym mowa.
Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z § 11 ust. 2 IPU, dodatkowo na żądanie Zamawiającego,
Wykonawca przystąpi do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich
zaniknięciem lub zakryciem, to znaczy odbiór tych robót nastąpi tylko na żądanie
Zamawiającego. W razie takiego żądania Zamawiający ma prawo wymagać odbioru z
udziałem swoich przedstawicieli.
Powyższe nie uchybia (nie wyłącza) jednak w żadnym przypadku stosowania postanowień i
dokonywania innych obiorów wskazanych w IPU w tym przede wszystkim w § 11 ust. 1 IPU
(w tym odbiorów częściowych), nawet jeśli byłyby to jednocześnie odbiory robót
zanikających lub ulegających zakryciu.
Pytanie 9)
Paragraf 6 ust. 7 punkt 2 - czy inwestor dopuszcza do rozliczenia prac tylko potwierdzenie
zgłoszenia zakresu mapowego w ośrodku geodezyjnym czy zgłoszenia oraz uprawomocnienia
inwentaryzacji tj. mapy zainwentaryzowanej infrastruktury z pieczątką ośrodka
geodezyjnego?
Odpowiedź:
Zgodnie z § 6 ust. 7 pkt 2) IPU, Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej wraz ze zgłoszeniem
Zamawiającemu gotowości odbioru Etapu III danego Odcinka przedłożyć Zamawiającemu
Geodezyjną Inwentaryzację Powykonawczą dla tego Odcinka wraz z prezentatą jej złożenia
we właściwym terenowo powiatowym ośrodku geodezji i kartografii (jeśli jest to wymagane
obowiązującymi przepisami) lub pisemnym oświadczeniem uprawnionego geodety
potwierdzającego jej złożenie w tym ośrodku. Zamawiający nie wymaga zatem do dokonania
rozliczenia „uprawomocnienia inwentaryzacji” tj. mapy zainwentaryzowanej infrastruktury z
pieczątką ośrodka geodezyjnego. Niemniej nie wyłącza to odpowiedzialności Wykonawcy za
jakiekolwiek niedostatki, w tym wady świadczeń Wykonawcy, ujawnione także po odbiorze
tych świadczeń w okresie gwarancji i rękojmi.
Pytanie 10)
Paragraf 6 ust. 9 punkt 17 - czy dopuszcza się przekazanie skanu lub kopi? Oryginały będą
przekazane na etapie przekazywania kompletnych projektów budowlanych.
Odpowiedź:
W § 6 ust. 9 pkt 17) IPU nałożono na Wykonawcę obowiązek niezwłocznego doręczania
Zamawiającemu, wszelkich wydanych w związku z realizacją świadczeń objętych
Przedmiotem Umowy, decyzji, postanowień bądź innych dokumentów uzgodnieniowych,
jednakże nie później niż na 7 (siedem) dni przed upływem terminu do złożenia ewentualnego
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odwołania lub innego środka zaskarżenia w pierwszej instancji od tych rozstrzygnięć.
Zamawiający dopuszcza przekazywanie w powołanym wyżej terminie przez Wykonawcę
skanów lub kopii powołanych dokumentów, a ich oryginałów wraz z przekazywaniem
projektów budowlanych.
Pytanie 11)
W jaki sposób definiowane są lokale objęte dofinansowaniem tzn. jakie parametry określają,
że dany lokal podlega kwalifikacji?
Odpowiedź:
Mimo, iż pytanie pozostaje niejasne, w szczególności natomiast wątpliwości może budzić
pojęcie „kwalifikacji” użyte przez Wykonawcę, Zamawiający wyjaśnia co następuje.
Zasadniczym pojęciem, którym posługuje się IPU i dokumenty Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa jest pojęcie Gospodarstwa Domowego. Dokumenty Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa nie określają wprost definicji Gospodarstwa Domowego. Definicję
Gospodarstwa Domowego określił Zamawiający w treści IPU jako - dany lokal pod
określonym Adresem (Punktem Adresowym), nie będący Jednostką Oświatową, w którym
osoba lub większa grupa osób, zamieszkują wspólnie i wspólnie się utrzymują, gospodarstwo
domowe w znaczeniu używanym w treści dokumentów regulujących dofinansowanie
realizacji projektów ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach: I
Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działania 1.1
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach” (trzeci konkurs); pod danym Punktem Adresowym
może znajdować się jedno lub większa liczba Gospodarstw Domowych. Wyliczenie
Gospodarstw Domowych pod Punktami Adresowymi zostało zawarte w Załączniku nr 2 do
OPZ pn.: Lista Adresów - Wyliczenie Gospodarstw Domowych.
Zgodnie natomiast z definicją z IPU, Punkt Adresowy zwany również Adresem lub HP to
punkt geograficzny stanowiący adres administracyjny, w którym zlokalizowane jest jedno
albo więcej Gospodarstw Domowych, wyliczenie Punktów Adresowych jest objęte
Załącznikiem nr 2 do OPZ.
Jednocześnie Listę Punktów Adresowych (Gospodarstw Domowych – wraz z określeniem ich
atrybutów), zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci w złożonym przez Zamawiającego
wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych Obszarów określa Załącznik nr 2a do OPZ.
Szczegółowe wymogi w zakresie sposobu objęcia poszczególnych Gospodarstw Domowych
Siecią POPC, dla otrzymania dofinansowania, określają natomiast przede wszystkim
dokument pod nazwą: Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i
trzeciego konkursu dla działania 1.1. POPC, wydany przez Instytut Łączności, Państwowy
Instytut Badawczy; Warszawa, listopad 2017, stanowiący Załącznik nr 5 do OPZ oraz inne
dokumenty Umowy.
Pytanie 12)
Jaki obecnie system diagnostyki OLT posiada inwestor w podobnych inwestycjach np.
POPC2?
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Odpowiedź:
Zamawiający posługuje się systemem diagnostyki zbudowanym z wykorzystaniem baz
danych PostgreSQL oraz oprogramowania napisanego w językach Perl, PHP które
komunikuje się z wykorzystaniem SNMP, TR-069, SNMP Trap, Syslog, z urządzeniami OLT, lub
ONT.
Pytanie 13)
Jaki provisioning obecnie posiada inwestor w podobnych inwestycjach np. POPC2?
Odpowiedź:
Zamawiający posługuje się systemem provisioningu zbudowanym z wykorzystaniem bazy
danych MariaDB oraz oprogramowania napisanego w językach Perl, PHP które komunikuje
się z wykorzystaniem TL1, SNMP, TR-069, SNMP Trap, Syslog, CLI, z urządzeniami OLT, lub
systemami AMS (Nokia) lub U2000(Huawei).
Celem uniknięcia wątpliwości, Zamawiający zastrzega, iż posłużenie się znakami towarowymi
w którejkolwiek w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, odnosi się wyłączenie do określenia
obecnie posiadanej infrastruktury i nie stanowi dodatkowego warunku stawianego
wykonawcom w prowadzonym postępowaniu (wykonawcy sporządzają ofertę wyłączenie w
oparciu o wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia).
Pytanie 14)
Czy inwestor zapewnia nadzór autorski nad pracami w aspekcie bieżących pytań
operacyjnych oraz rozwiązywania w trybie pilnym powstałych problemów?
Odpowiedź:
Zgodnie z § 4 ust. 8 IPU, w ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Podstawowego,
Wykonawca zapewnia nadzór autorski.
Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą celem należytego wykonania Przedmiotu
Umowy na zasadach opisanych w IPU i obowiązujących przepisach.
Pytanie 15)
Inwestor określił konieczność używania złącz SC/APC Premium. Proszę o zdefiniowanie
"premium" tj. jakie normy mają spełniać złącza?
Odpowiedź:
Przez złącze „premium” należy rozumieć złącze o IL=<0,1dB, RL>80, trwałość ponad 500 cykli
łączeniowych.
Pytanie 16)
Według informacji zawartych w „Standardzie budowy sieci” warunki dzierżawy należy
potwierdzić z inwestorem lecz nie definiuje to wytycznych do negocjacji - proszę o
określenie.
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Odpowiedź:
Warunki dzierżawy infrastruktury definiuje podmiot uprawniony do tej infrastruktury.
Zamawiający albo zaakceptuje te warunki albo wyda wytyczne do negocjacji. Wykonawcy
powinni skalkulować odmowę potwierdzenia Zamawiającego przyjęcia danych warunków.
Co do zasady zakłada się wykorzystanie infrastruktury cudzej, jeśli będzie to uzasadnione z
technicznego i ekonomicznego punktu widzenia (w szczególności wobec wysokości opłat
obciążających Zamawiającego).
Pytanie 17)
Dokument „Standard budowy sieci” wskazuje na możliwość zabudowy nowych słupów ale
tylko żelbetowych SZT. Czy inwestor dopuszcza użycie słupów kompozytowych jeżeli tak to
proszę podać parametry?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zabudowę nowymi słupami kompozytowymi. Słupy te powinny
spełniać wszelkie parametry stawiane obowiązującymi przepisami oraz Wymaganiami
definiowanymi w IPU i warunkami technicznymi. Ich parametry powinny być nadto
adekwatne do Przedmiotu Umowy. Patrz: tekst ujednolicony z dnia 22 stycznia 2019 r.
Pytanie 18)
Niektóre Gminy i Zarządy Dróg przy wydawaniu zgody na zajęcie prasa w celu prowadzenia
prac automatycznie definiują możliwość odbioru dopiero po pierwszym koszeniu trawy (w
przypadku odwożenia gruntu typu darń). Inwestor w Standardzie budowy sieci punkt 6.1
wymaga do odbioru prac protokołu odbioru pasa drogowego. Czy inwestor w aspekcie
zawartej w pytaniu informacji o czasie odbioru definiowanym przez zarządcę drogi
dopuszcza możliwość odbioru sieci bez protokołu odbioru prasa drogowego dla prac które
będą wykonywane w miesiącach od października do marca kiedy dochowanie warunków
zarządcy drogi nie może być spełnione?
Odpowiedź:
W szczególności zgodnie z § 5 ust. 2 IPU, pozyskanie decyzji administracyjnych związanych z
zajęciem pasa drogowego obciąża Wykonawcę na zasadach w postanowieniu tym
określonych, a adresatem tych decyzji ma być sam Wykonawca. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 25)
IPU, do obowiązków Wykonawcy należy także naprawa – w ramach Wynagrodzenia
Podstawowego - wszelkich nawierzchni naruszonych w związku z wykonywaniem Umowy, a
także nawierzchni stanowiących drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku ich
uszkodzenia przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający wykreśla (usuwa) z treści Załącznika nr 1 do OPZ dokumentu Standard budowy światłowodowej sieci FTTH, z pkt 6.1. zdanie zgodnie z
którym: Na odbiorze robót ziemnych wymagane są protokoły odbioru pasa drogowego oraz
oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem, a
ewentualne odstępstwa są odstępstwami nieistotnymi. Patrz: tekst ujednolicony z dnia 22
stycznia 2019 r.
Dokonana zmiana nie uchybia jednak jakimkolwiek innym obowiązkom Wykonawcy
związanym z odbiorami świadczeń Wykonawcy przez Zamawiającego.
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Pytanie 19)
Czy inwestor posiada umowę na dzierżawę z PGE wraz z warunkami technicznymi budowy
sieci dotyczące wykorzystania istniejącej podbudowy słupowej? Prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie posiada takiej umowy.
Pytanie 20)
Czy zakończenie na słupie mufoprzełącznicą traktowane będzie jako osiągnięcie punktu
adresowego znajdującego się w najbliższym sąsiedztwie słupa, w tym te będące po drugiej
stronie ulicy/drogi?
Odpowiedź:
Nie. Szczegółowe: sposób, warunki i parametry budowy Sieci określają dokumenty Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz treść dokumentów dystrybuowanych przez
Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, w tym Wymagania definiowane w IPU.
Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z treścią § 2 ust. 1 pkt 2) IPU w szczególności:
i) w przypadku zabudowy jednorodzinnej Gospodarstwo Domowe należy traktować, jako
objęte dostępem do Sieci POPC, jeżeli:
- przyłączenie tego Gospodarstwa Domowego nie wymaga przeprowadzenia, poza granicami
działki, na której znajduje się to Gospodarstwo Domowe, żadnych dodatkowych prac
ziemnych ani żadnych innych prac wymagających uzyskania dodatkowych aktów
administracyjnych lub zgód podmiotów innych niż OSD (operator sieci dostępowej),
- zapas kabli telekomunikacyjnych pozwalający na przyłączenie tego Gospodarstwa
Domowego znajduje się nie dalej niż w najbliższym zasobniku kablowym lub innym
najbliższym miejscu służącym do przechowywania takiego zapasu;
ii) w przypadku zabudowy wielorodzinnej Gospodarstwo Domowe należy traktować, jako
objęte dostępem do Sieci POPC jeżeli: - przyłączenie tego Gospodarstwa Domowego nie
wymaga przeprowadzenia żadnych dodatkowych prac ziemnych lub instalacyjnych poza
budynkiem, w którym znajduje się to Gospodarstwo Domowe.
Pytanie 21)
W jaki sposób należy spełnić wymóg nadmiarowości dla odcinków budowanych doziemnie
po zejściu z podbudowy słupowej?
Odpowiedź:
Wymogi w zakresie nadmiarowości określają definiowane w IPU Wymagania: Wymagania dla
podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu dla działania 1.1.
POPC, wydany przez Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy; Warszawa, listopad
2017 oraz dokument pod nazwą: Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych do
drugiego i trzeciego konkursu dla działania 1.1. POPC, wydany przez Instytut Łączności,
Państwowy Instytut Badawczy; Warszawa, listopad 2017, stanowiące załączniki do OPZ.
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Pytanie 22)
Proszę o przedstawienie katalogu sytuacji, dla których inwestor będzie miał prawo nie
wyrazić zgody / akceptacji dla wykorzystania istniejących sieci, co może znacząco wpłynąć na
koszty inwestycji, zwłaszcza w zakresie wymaganej nadmiarowości. Dodatkowo proszę o
doprecyzowanie czy pozycja „w istniejącej…” to koszt zaciągnięcia kabli do tych sieci czy
koszt budowy punktów styku?
Odpowiedź:
Z uwagi na złożoność Przedmiotu Umowy, pełny katalog stanów faktycznych, w których
może dojść do uzasadnionej odmowy wykorzystania istniejących sieci jest z przyczyn
obiektywnych z góry niedefiniowalny. Wykonawca powinien skalkulować w każdym
przypadku możliwość odmowy (nie wyrażenia zgody / akceptacji) ze strony Zamawiającego.
Co do zasady zakłada się wykorzystanie infrastruktury cudzej, jeśli będzie to uzasadnione z
technicznego i ekonomicznego punktu widzenia (w szczególności wobec wysokości opłat
obciążających Zamawiającego).
Odnośnie pytania w części rozpoczynającej się od słów. Dodatkowo „proszę o
doprecyzowanie czy pozycja „w istniejącej…”, pytanie zostało zadane niejednoznacznie i
Zamawiający nie jest w stanie na nie odpowiedzieć. Nie wiadomo bowiem nawet jakiego
dokumentu i której dokładnie jego części pytanie dotyczy.
Pytanie 23)
Jaki system zarządzania GPON oraz system provisioningu GPON posiada inwestor i jaka jest
ich skalowalność pod kątem dalszej rozbudowy zakładanych ilości budowanych obszarów i
urządzeń? Co inwestor rozumie pod pojęciem „rozbudowa istniejącego systemu
zarządzania” - czy jest to zakup licencji, rozbudowa?
Odpowiedź:
Zamawiający posługuje się systemem provisioningu zbudowanym z wykorzystaniem bazy
danych MariaDB oraz oprogramowania napisanego w językach Perl, PHP które komunikuje
się z wykorzystaniem TL1, SNMP, TR-069, SNMP Trap, Syslog, CLI, z urządzeniami OLT, lub
systemami AMS (Nokia) lub U2000(Huawei).
Systemy nie są wyskalowane i wymagają rozbudowy na potrzeby zasięgu istniejących sieci.
Rozbudowa istniejącego systemu w zależności od zaproponowanego rozwiązania może się
wiązać z koniecznością dostarczenia nowych serwerów, systemów operacyjnych,
odpowiednich licencji, implementacją wszelkiej niezbędnej funkcjonalności. Dlatego pod
pojęciem rozbudowy systemu należy rozumieć realizację projektu informatycznego, którego
celem będzie analiza obecnego systemu, oraz przygotowanie oprogramowania i sprzętu
niezbędnego do uruchomienia provisioningu oferowanych urządzeń GPON.
Celem uniknięcia wątpliwości, Zamawiający zastrzega, iż posłużenie się znakami towarowymi
w którejkolwiek w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, odnosi się wyłączenie do określenia
obecnie posiadanej infrastruktury i nie stanowi dodatkowego warunku stawianego
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wykonawcom w prowadzonym postępowaniu (wykonawcy sporządzają ofertę wyłączenie w
oparciu o wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia).
Pytanie 24)
Czy wymagana będzie zgodność dostaw z listą certyfikowanych/dopuszczonych przez
inwestora wewnętrznie typów urządzeń i osprzętu, jeśli takie wewnętrzne regulacje
zamawiający posiada i będą wymagane zatwierdzenia materiałowe na etapie dostaw.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada szczegółowych, wewnętrznych regulacji w tym zakresie. Z tym, że
zgodnie z § 6 ust. 2 IPU:
Przed zabudowaniem następujących rodzajów materiałów i urządzeń w toku wykonywania
Umowy:
1) kabli światłowodowych,
2) rur,
3) słupów,
4) muf,
5) przełącznic,
6) szaf i kontenerów,
7) Urządzeń Aktywnych typu OLT i switch,
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu ich listę wraz z dokumentacją
techniczno-odbiorową tych materiałów, obejmującą wskazanie parametrów oraz producenta
tych materiałów, co najmniej w formie dokumentowej. Zamawiający zatwierdza lub
odmawia zatwierdzenia planowanych do zabudowania materiałów w terminie 14
(czternastu) dni każdorazowo od dnia otrzymania ich listy od Wykonawcy. Jeżeli
Zamawiający nie ustosunkuje się do przekazanej mu listy w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzającym, ale potwierdzi wyraźnie jej otrzymanie, przyjmuje się, iż wyraził zgodę na
zabudowę materiałów powołanego rodzaju. Zamawiający odmówi zatwierdzenia listy
materiałów planowanych do zabudowy lub poszczególnych rodzajów materiałów, jeżeli nie
będą one posiadały parametrów wskazanych w Umowie, w tym w OPZ, lub nie będą
pozwalały na należyte wykonanie Umowy.
Pytanie 25)
IPU dopuszcza pozyskiwanie wyłącznie Umów i wyłącznie na wzorcu wskazanym w
Załączniku 12.
a) czy Umowy Dysponenckie będą zawierane również w przypadku podwieszania kabli na
słupach energetycznych i telekomunikacyjnych? Załącznik nr 6 do OPZ Dokumentacja
Budowy część 1.7Z (Wytyczne dla PB)” wskazuje, że trzeba pozyskać zgody na podwieszanie
„W przypadku kabli abonenckich napowietrznych – aby w zestawieniu budynków mógł się
pojawić dany budynek, muszą być pozyskane wszystkie zgody właścicieli działek nad którymi
ten kabel miałby być w przyszłości podwieszony”.
b) czy dopuszcza się stosowanie innych form prawnych (np. forma Zgody na dysponowanie),
które są mniej restrykcyjne?
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Odpowiedź:
ad. a) Zamawiający będzie wymagał zawarcia Umów Dysponenckich z właścicielami
nieruchomości nad którymi kabel ma być podwieszony na podbudowie słupowej, jeśli będzie
to wymagane przez właściciela podbudowy słupowej (słupów) – np. przez przedsiębiorstwo
energetyczne bądź telekomunikacyjne.
ad. b) Zamawiający wyjaśnia, iż w treści IPU zdefiniował bardzo szeroko pojęcie Umowy
Dysponenckiej, którym posługuje się w dokumentach postępowania. Zgodnie z IPU Umowa
Dysponencka to każda umowa potrzebna do posadowienia Sieci POPC na nieruchomości (w
tym dysponowania nieruchomością na cele budowlane) i korzystania z Sieci POPC w toku jej
eksploatacji, zawarta przez Wykonawcę, na zasadach opisanych w niniejszej Umowie, z
osobą trzecią, której przysługuje stosowny tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności
umowa o dostęp do nieruchomości, o której to umowie mowa w art. 30, względnie art. 33
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, której
wzór określa: Załącznik nr 12 do OPZ lub umowa ustanowienia służebności przesyłu; przez
Umowę Dysponencką rozumie się każdy tytuł prawny potrzebny do posadowienia Sieci
POPC, jak i jej poszczególnych elementów na nieruchomości (w tym dysponowania
nieruchomością na cele budowlane) i korzystania z Sieci POPC zgodnie z jej przeznaczeniem,
niezależnie od jego nazwy, formy i tego, czy ma charakter jednostronnej, czy wielostronnej
czynności prawnej, porozumienia, zgody etc., udzielony tak przez podmioty prywatne, jak i
publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem tytułów udzielonych w
formie decyzji administracyjnej. Przez Umowę Dysponencką rozumie się także tytuł prawny
do korzystania przez Zamawiającego z Lokalizacji Węzła Dostępowego zgodnie z jego
przeznaczeniem w toku wykonywania Umowy, jak i po wykonaniu Umowy. Ewentualne
odstępstwa od stosowania wzoru Umowy Dysponenckiej, zgodnie z Załącznikiem nr 12 OPZ
określają postanowienia IPU (patrz przede wszystkim: § 4 ust. 12 i nast. IPU).
Pytanie 26)
Czy istnieje określony już wzorzec tworzenia dokumentacji dla sieci napowietrznej (PGE)?
Załącznik 6 określa wymagania dla projektu wykonawczego, ale brak wymagań dla PT PGE.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje wymaganiami, jakie poszczególni operatorzy sieci energetycznej,
mogą postawić dokumentacji technicznej (stworzonej w ramach Przedmiotu Umowy),
podlegającej zatwierdzeniu przez danego operatora.
Pytanie 27)
Czy PGE dostarcza pełną dokumentację dzierżawionych słupów dla tworzenia dokumentacji
projektowej, w tym:
a) typ każdego słupa
b) aktualne obciążenie każdego słupa
c) dopuszczalne obciążenie
d) wiek słupa (o ile wymagane przez PGE w obliczeniach)
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Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada informacji w tym zakresie.
Pytanie 28)
W jakim stopniu PGE ma uregulowane zgody/umowy na zabudowę obecnej infrastruktury
słupowej i kablowej na działkach prywatnych i publicznych w tych obszarach? Czy niezbędne
będzie pozyskiwanie tych zgód?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada informacji w tym zakresie.
Pytanie 29)
Jak wygląda proces decyzyjny dotyczący sposobu prowadzenia sieci (nasłupowa vs. ziemna
vs. RSS)? Kto decyduje o możliwości odejścia od pierwotnej koncepcji?
Odpowiedź:
Co do zasady decyzje w jaki sposób realizować Sieć (Przedmiot Umowy) jest decyzją
Wykonawcy. Natomiast zasady zawierania Umów Dysponenckich i granice swobody działania
Wykonawcy, w szczególności w zakresie zawierania Umów Dysponenckich, a także zasady
ponoszenia kosztów związanych z tymi umowami określają dokumenty postępowania, w tym
IPU. Wykonawca jest profesjonalistą i winien wykonać Przedmiot Umowy z wymaganą
starannością. Podkreślić przy tym należy, iż zgodnie z § 7 ust. 2 IPU: Zobowiązania
Wykonawcy wskazane w Umowie Wykonawca wykona z należytą starannością, z
uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności i w
sposób umożliwiający prawidłowe, tj. zgodne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,
używanie wybudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej. Wykonawca zobowiązuje się w
szczególności wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie
Przedmiotu Zamówienia i Wymaganiach. Wszelkie zobowiązania Wykonawcy, składające się
na Przedmiot Umowy, w tym przede wszystkim składające się na zaprojektowanie Sieci i
budowę Sieci, Wykonawca jest zobowiązany wykonać optymalnie pod względem kosztowym
dla Zamawiającego, co oznacza, iż Wykonawca jest zobowiązany nie wykonywać świadczeń
lub nie wykonywać świadczeń w ilości, których wykonanie jest zbędne (nie jest obiektywnie
konieczne) dla należytego wykonania Umowy, a których to świadczeń koszty mogą obciążać
Zamawiającego, w szczególności poprzez nieuzasadnione zwiększenie liczby jednostek
świadczeń danego rodzaju, która to liczba jest podstawą ustalenia Wynagrodzenia
Podstawowego (obejmuje to w szczególności zakaz projektowania lub budowy Sieci w sposób
nieracjonalny, w tym o długości wyższej niż jest to uzasadnione zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej).
Pytanie 30)
Kto i w jakim trybie będzie odbierał Dokumentację Budowy (projektową) od firmy
projektującej? Standard został określony w załączniku 6. Proces nie jest znany.
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Odpowiedź:
Zamawiający podkreśla, że Przedmiot Umowy obejmuje zarówno projektowanie, jak i
budowę Sieci POPC. Procedurę Odbiór poszczególnych Etapów i odbiorów częściowych
określa natomiast § 11 IPU.
Pytanie 31)
Kiedy (data) możliwe będzie rozpoczęcie prac projektowych?
Odpowiedź:
Jest to zależne od decyzji Wykonawcy. W razie zawarcia umowy w następstwie niniejszego
postępowania, z chwilą jej zawarcia, Zamawiający i Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą w danym Podregionie, nabędą jednak prawa i obowiązki
wynikające z treści IPU. Tym samym w przypadku zawarcia Umowy na wykonanie
zamówienia w danym Podregionie, Wykonawca będzie związany wszystkimi
postanowieniami IPU odnoszącymi się do terminów wykonania Przedmiotu Umowy.
Pytanie 32)
Czy generalny wykonawca zakłada podpisanie generalnej umowy z Biurem/Biurami
Geodezyjnymi?
Odpowiedź:
Niniejsze postępowanie jest postępowaniem na wybór generalnych wykonawców.
Zamawiającemu nie są znane intencje generalnych wykonawców.
Pytanie 33)
Jak wygląda struktura zarządzania projektem projektowania i budowy?
a) od strony organizacyjnej
b) informatycznej - workflow procesów i dokumentów - Załącznik 11 wskazuje, że taki
system udostępni inwestor
Odpowiedź:
Od strony Zamawiającego do wykonywania umów w poszczególnych Podregionach powołani
będą Project Manager (menadżerowie projektów).
Po zawarciu danej umowy, Zamawiający przeprowadzi szkolenie z zakresu funkcjonalności i
sposobu korzystania z systemu wskazanego w Załączniku nr 11 do OPZ.
Pytanie 34)
Jakie są przewidziane kamienie milowe (brak załącznika nr 9), z którymi można powiązać
płatności częściowe za prace projektowe (np. rozliczenie map do celów projektowych,
wykonanie koncepcji, itp)? Załącznik 11 i definicje KMów dostępne, jednakże brak jest
sprecyzowanych możliwości rozliczeń.
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Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 3.6. ZO – IDW dokument Wyliczenie Kamieni Milowych – Załącznik nr 9 do OPZ,
jest udostępniany Wykonawcom, wraz z innymi dokumentami w tym postanowieniu
wskazanymi, za pośrednictwem e-mail niezwłocznie – w terminie 3 (trzech) dni, po
uprzednim przesłaniu Zamawiającemu skanu oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu
poufności, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do IDW,
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy wraz z: a) skanami
dokumentów potwierdzających to umocowanie oraz b) skanem potwierdzenia nadania
oryginałów powołanych dokumentów do Zamawiającego w polskiej placówce pocztowej
operatora wyznaczonego.
Zgodnie z definicją zawartą w IPU Kamień Milowy lub Kamienie Milowe to określone
świadczenie Wykonawcy lub odpowiednio określone świadczenia Wykonawcy, do których
wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach Przedmiotu Umowy w określonych w
terminach wskazanych w Umowie, przede wszystkim zaś w Harmonogramach, niezależnie od
innych postanowień Umowy; wyliczenie Kamieni Milowych określa Załącznik nr 9 do OPZ.
Pytanie w części: „Załącznik 11 i definicje KMów dostępne, jednakże brak jest
sprecyzowanych możliwości rozliczeń”, pozostaje niezrozumiałe.
Pytanie 35)
Czy wykorzystanie sieci RSS w procesie projektowym będzie liczone wg. stawek kosztorysu
wg indeksu "Opracowanie Dokumentacji Budowy – kanalizacja istniejąca"?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 36)
Czy przyłącza abonenckie (rozumiane jako odcinek od słupa do budynku - przyłącza
napowietrzne lub od granicy działki do budynku - przyłącza ziemne) wliczane są w kilometraż
projektowanej sieci?
Czy prawidłowe jest założenie, iż zaprojektowanie tych przyłączy rozliczane jest indeksem nr
2 z kosztorysu: "Dokumentacja Projektowa - kanalizacja nowobudowana, istniejąca i
nowobudowana podbudowa”?
Odpowiedź:
Wymogi co budowy Sieci POPC określają definiowane w IPU Wymagania. Zakres świadczeń
Wykonawcy określa natomiast w szczególności IPU. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2) IPU:
i) w przypadku zabudowy jednorodzinnej Gospodarstwo Domowe należy traktować, jako
objęte dostępem do Sieci POPC, jeżeli:
- przyłączenie tego Gospodarstwa Domowego nie wymaga przeprowadzenia, poza granicami
działki, na której znajduje się to Gospodarstwo Domowe, żadnych dodatkowych prac
ziemnych ani żadnych innych prac wymagających uzyskania dodatkowych aktów
administracyjnych lub zgód podmiotów innych niż OSD (operator sieci dostępowej),
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- zapas kabli telekomunikacyjnych pozwalający na przyłączenie tego Gospodarstwa
Domowego znajduje się nie dalej niż w najbliższym zasobniku kablowym lub innym
najbliższym miejscu służącym do przechowywania takiego zapasu;
ii) w przypadku zabudowy wielorodzinnej Gospodarstwo Domowe należy traktować, jako
objęte dostępem do Sieci POPC jeżeli:
- przyłączenie tego Gospodarstwa Domowego nie wymaga przeprowadzenia żadnych
dodatkowych prac ziemnych lub instalacyjnych poza budynkiem, w którym znajduje się to
Gospodarstwo Domowe.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej, przyłącza w rozumieniu pytania Wykonawcy nie są
objęte Przedmiotem Umowy i nie są wliczane w kilometraż projektowanej Sieci. Przyłącza, o
których mowa nie są zatem objęte rozliczeniem z Wykonawcą.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej, przyłącza w rozumieniu pytania Wykonawcy, są
objęte Przedmiotem Umowy i są wliczane w kilometraż projektowanej Sieci.
Zaprojektowanie tej części sieci rozliczane jest w takim przypadku zgodnie z Kosztorysem.
Pytanie 37)
Mam pytanie do obszaru chełmsko - zamojski część A1(ID obszaru: 3.3.06.10a1).
Część punktów adresowych znajduje się w miejscowościach w których została wybudowana
sieć światłowodowa. Całość wybudowana w mikrokanalizacji łącznie z dostępem,
pokrywająca ponad 95% punktów adresowych. Czy w tych miejscowościach będzie
wymagana budowa nowej infrastruktury.
Odpowiedź:
Lista Adresów - Wyliczenie Gospodarstw Domowych, stanowiąca Załącznik nr 2 do OPZ
została opracowana przez CPPC i zakwalifikowana jako tzw. „białe plamy”. Gdyby jednak
zdarzyło się tak, że dany Odcinek (Punkty Adresowe) będzie, w całości lub w części, objęty już
istniejącą siecią światłowodową, wówczas należy zastosować postanowienia § 8 IPU [Ustalenie istnienia innej sieci w obrębie Odcinka].
Pytanie 38)
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie stosownych
zmian do Umowy, której treść zawarta jest w Rozdziale V „Istotne Postanowienia Umowy” w
ramach postępowań przetargowych:
FIBEE IV SP. Z O.O. numer projektu POPC.01.01.00-14-0074/18-00
FIBEE I SP. Z O.O. numer projektu POPC.01.01.00-06-0043/18-00
1. Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający zmienił następujące kluczowe kwestie dot.
odpowiedzialności Wykonawcy:
a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby Zamawiający uzupełnił §14 Umowy o klauzulę
wprowadzającą górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy maksymalnie do 100%
wartości Przedmiotu Umowy;
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b. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby Zamawiający uzupełnił §14 Umowy o klauzulę
ograniczającą odpowiedzialność Wykonawcy do szkód rzeczywistych przy równoczesnym
wyłączeniu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści;
c. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby Zamawiający wprowadził zmianę w §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 a-b powyżej.
d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby w odniesieniu do kar umownych Zamawiający
zmienił przesłanki do naliczenia kar umownych w ten sposób, że będą one naliczane jedynie
w przypadku okoliczności zawinionych (zwłoki) przez Wykonawcę (§ 17 Umowy) przy
jednoczesnym wprowadzeniu limitu łącznej odpowiedzialności z tytułu kar umownych na
poziomie 20% łącznej wartości Umowy.
Uzasadnienie dla pkt 1:
Wykonawca zwraca uwagę, iż brak postulowanych zapisów w Umowie jest czynnikiem w
praktyce wykluczającym z postępowania podmioty wyspecjalizowane i posiadające
największy na rynku polskim potencjał projektowo-wykonawczy z racji braku akceptacji
korporacyjnych na realizację projektów o nieskwantyfikowanych poziomach ryzyka.
Wykonawca przywołuje przykład z drugiego konkursu POPC, w którym największy beneficjent
Orange Polska S.A. wszczął w dniu 15/09/2017 postępowania na wybór wykonawców, w
których całkowita odpowiedzialność nie została ograniczona. W postępowaniach nie zostały
złożone oferty i zostało ono unieważnione. Ponowne postępowania z istotną modyfikacją
warunków, w tym ograniczeniem całkowitej odpowiedzialności wykonawcy do wartości
zamówienia zostały wszczęte przez Orange Polska S.A. w dniu 22/11/2017 (termin składania
ofert wyznaczony został na dzień 03/01/2018). Dopiero te postępowania doprowadziły do
pozytywnych rozstrzygnięć.
Wykonawca zwraca uwagę, iż potencjał wykonawczy w obszarze telekomunikacyjnych prac
budowlanych był w styczniu 2018 roku nieporównywalnie większy niż w chwili obecnej. Od
tego momentu rozpoczęto o ogromnej skali inwestycje związane z POPC i GSM-R. W związku
z tym brak wprowadzenia postulowanych przez Wykonawcę zmian jak powyżej jest
znaczącym czynnikiem ryzyka dla realizacji projektów objętych postępowaniami:
FIBEE IV SP. Z O.O. numer projektu POPC.01.01.00-14-0074/18-00 oraz
FIBEE I SP. Z O.O. numer projektu POPC.01.01.00-06-0043/18-00.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie postanowień Zapytania Ofertowego,
których dotyczy powyższy wniosek Wykonawcy. Zamawiający jako gospodarz postępowania
jest uprawniony do wprowadzania w postanowieniach IPU rozwiązań zabezpieczających jego
interesy, w tym nielimitowanej odpowiedzialności Wykonawcy.
2. Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający zmienił kluczowe kwestie dot. praw
autorskich poprzez wprowadzenie klauzuli o poniższym brzmieniu i w konsekwencji o
odpowiednią zmianę §23 Umowy:
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Strony zgodnie postanawiają, że
a) O ile nie określono inaczej w pkt b, autorskie prawa majątkowe do wszystkich rysunków,
specyfikacji, instrukcji, dokumentów, danych i oprogramowania dostarczonych przez jedną
Stronę drugiej stronie w ramach lub w związku z Umową pozostają własnością Strony
udostępniającej, z zastrzeżeniem że Stronie przyjmującej przysługuje osobiste,
nieprzenoszalne, niewyłączne, wolne od opłat prawo do korzystania z nich na potrzeby
Umowy, a także do eksploatacji i konserwacji Urządzeń Aktywnych na terytorium Polski
(jednak bez uszczerbku dla obowiązku zapłaty przez Zamawiającego stosowanego
wynagrodzenia za materiały i produkty licencjonowane). Takie prawo do korzystania nie
obejmuje prawa do udzielania zgody na dalsze korzystanie. Kopiowanie bez zgody Strony
udostępniającej jest zabronione, przy czym Strona przyjmująca może sporządzać uzasadnione
kopie zapasowe każdego programu, powiązanych aktualizacji lub poprawek dostępnych do
pobrania przez użytkownika w celu zastąpienia autoryzowanej istniejącej kopii. Strona
przyjmująca nie będzie w inny sposób kopiować, ani także tłumaczyć, modyfikować,
adaptować, dekompilować, dezasemblować czy odtwarzać kodu źródłowego
oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę, chyba że bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa stanowią inaczej.
b) Dokumentacja Budowy stanie się własnością Zamawiającego wyłącznie po zapłacie
należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu. Na potrzeby klauzuli dot. praw
własności intelektualnej Dokumentacja Budowy oznacza dokumentację techniczną i rysunki
dokładnie odzwierciedlające elementy sieciowe skonstruowane przez Wykonawcę; dla
uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Dokumentacja Budowy nie obejmuje
dokumentacji produktowej.
Uzasadnienie dla pkt 2:
Postanowienie §23 ust. 1 w aktualnym brzmieniu przewiduje, że przeniesienie majątkowych
praw autorskich obejmuje „jakikolwiek wytwór Wykonawcy lub osoby trzeciej działającej na
zlecenie Wykonawcy w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy”. Takie sformułowanie
prowadzi do nieakceptowalnego poziomu ryzyka i ew. roszczeń Zamawiającego do
Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy kwestia zakresu przedmiotu ew. przeniesienia
majątkowych praw autorskich musi być ściśle określona, czyli nie może być konstruowana w
istocie jako katalog otwarty. Ponadto, w żadnym wypadku dokumentacja produktowa nie
może być częścią jakiegokolwiek przeniesienia praw własności intelektualnej. Co więcej,
moment przeniesienia praw powinien być oparty o moment zapłaty wynagrodzenia, ew.
protokoły odbioru (czyli nie moment udostępnienia, szczególnie mając na uwadze §7 ust. 7
Umowy wprowadzający prawo bezwarunkowego żądania wydania w dowolnym czasie
rezultatów prac projektowych, robót budowlanych i innych świadczeń).
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie postanowień Zapytania Ofertowego,
których dotyczy powyższy wniosek Wykonawcy.
3. Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający ponownie przeanalizował wymagania
odnośnie kwestii cenowych oraz budżetów dla poszczególnych projektów i w szczególności
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zniósł maksymalne ceny jednostkowe dla poszczególnych kategorii prac / dostaw oraz
wprowadził zapisy uelastyczniające kształtowanie ceny projektu w zależności od faktycznie
zrealizowanego zakresu i okoliczności.
Uzasadnienie dla pkt 3:
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że wskazane w dokumentacji
przetargowej maksymalne ceny jednostkowe dot. poszczególnych prac / kategorii dostaw w
połączeniu ze sposobem wyliczenia ceny łącznej oraz wynikające z tego faktu budżety dla
poszczególnych projektów, są niedoszacowane w stosunku do obecnych cen rynkowych w
Polsce w modelu generalnego wykonawstwa. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę
Zamawiającego na zawarte w Umowie (par. 12) postanowienia znacząco ograniczające
możliwości Stron do wprowadzania stosownych zmian i dostosowań zakresu realizowanych
prac / dostaw w oparciu o uzgodnione ceny jednostkowe oraz poziomu cenowego. W
szczególności w przypadku realizacji dodatkowych prac przez Wykonawcę nie ma on
możliwości podwyższenia wynagrodzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie postanowień Zapytania Ofertowego,
których dotyczy powyższy wniosek Wykonawcy.

ZMIANY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamawiający dokonuje zmian dokumentów ZO w następującym zakresie, nadając im
brzmienie jak w tekstach ujednoliconych z dnia 22 stycznia 2019 r.
1/ Zamawiający dokonuje zmian w treści Załącznika nr 1 do OPZ – Standard budowy
światłowodowej sieci FTTH, w zakresie wynikającym z powyższych odpowiedzi na pytania to
jest, poprzez dopuszczenie budowy Sieci z wykorzystaniem słupów kompozytowych oraz
poprzez zmianę w punkcie 6.1. powołanego dokumentu (usunięcie części tego
postanowienia). Zamawiający niezwłocznie udostępni powołany dokument Standardu
Wykonawcom, którzy złożyli oświadczenia wskazane w pkt 3.6. IDW – zmiany zaznaczono
czerwoną czcionką;
2/ w związku ze zmianą treści ZO – IDW w zakresie opisu warunku udziału w postępowaniu wiedzy i doświadczenia, dokonaną dnia 24 grudnia 2018 r., Zamawiający dokonuje nadto
stosownej zmiany wzoru formularza Wykazu wykonanych zadań, stanowiącego Załącznik nr
4 do IDW (patrz tekst ujednolicony z dnia 22 stycznia 2019 r.);
3/ Zamawiający dokonuje zmiany wzoru formularza Wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW (patrz tekst ujednolicony z dnia
22 stycznia 2019 r.);
4/ w pkt 3.2. IDW, wykreśla się w całości zdanie ostatnie rozpoczynające się od słów:
18
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„UWAGA: biorąc pod uwagę znaczne wartości poszczególnych części zamówienia i celem
zwiększenia konkurencyjności, ustala się, iż ten sam Wykonawca lub podmioty należące do
tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów nie mogą…”;
5/ pkt 11. IDW – Miejsce oraz termin składania ofert otrzymuje w miejsce brzmienia
dotychczasowego następujące brzmienie:
11.

INFORMACJE NA TEMAT SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

11.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 12 lutego 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.
11.2. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
po upływie terminu do wniesienia protestu, o którym mowa w IDW.
11.3. Z zawartością Ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, ich otwarcia.
11.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie
ofert nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z warunkami IDW.
11.5. Otwarcie Ofert jest jawne (publiczne). Oferty zostaną otwarte w dniu 12 lutego 2019
r., o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
11.6. Bezpośrednio przed otwarciem Ofert, Zamawiający podaje kwoty, jakie zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia (na wykonanie
zamówienia w poszczególnych Podregionach / na poszczególnych Obszarach).
11.7. Podczas otwarcia Ofert Zamawiający podaje: nazwy (firmy) Wykonawców, a także
informacje dotyczące cen oferowanych przez Wykonawców za wykonanie
poszczególnych części zamówienia (wykonania zamówienia w poszczególnych
Podregionach / na poszczególnych Obszarach).;
6 / Zamawiający dokonuje zmiany pkt 18. IDW w następującym zakresie:
- postanowienia pkt 18.1. do pkt 18.3. IDW w miejsce brzmienia dotychczasowego otrzymują
następujące brzmienie:
18.1. Postanowienia niniejszego punktu należy odnieść odrębnie do każdego Obszaru.
18.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia i utrzymywania w okresie, o którym
mowa w pkt 18.5 poniżej zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na kwotę
stanowiącą łącznie 5 % (pięć procent) Wartości Umowy (ceny ofertowej brutto), z
uwzględnieniem punktu kolejnego. W sytuacji zmniejszenia kwoty zabezpieczenia, w
szczególności w wyniku naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia zabezpieczenia do wysokości 5%
(pięć procent) Wartości Umowy.
18.3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione:
1)
jednorazowo albo
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2)

na pisemny wniosek Wykonawcy złożony przed upływem terminu wskazanego
w pkt 18.5. zdanie pierwsze niniejszej części IDW w następujący sposób:
a) w wysokości 3 % (trzy procent) Wartości Umowy jednorazowo w pieniądzu
lub gwarancjach wskazanych w pkt 18.10 oraz
b) poprzez potrącenie umowne, bez konieczności składania jakichkolwiek
dalszych oświadczeń, przez Zamawiającego 2 % (dwóch procent)
wynagrodzenia brutto z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę na
podstawie Umowy Zamawiającemu (jeśli wynagrodzenie to będzie
należne).;

7 / Zamawiający dokonuje zmiany § 18 IPU w następującym zakresie:
Postanowienia § 18 ust. 1 i 18 ust. 2 IPU w miejsce brzmienia dotychczasowego otrzymują
następujące brzmienie:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia i utrzymywania w okresie, o którym mowa
w ust. 4 poniżej, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na kwotę stanowiącą
łącznie 5 % (pięć procent) Wartości Umowy. W sytuacji zmniejszenia kwoty
zabezpieczenia, w szczególności w wyniku naliczenia przez Zamawiającego kary
umownej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia zabezpieczenia
do wysokości 5% (pięć procent) Wartości Umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione:
3)
jednorazowo albo
4)
na pisemny wniosek Wykonawcy złożony przed upływem terminu wskazanego w
ust. 4 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu w następujący sposób:
c) w wysokości 3 % (trzech procent) Wartości Umowy jednorazowo w pieniądzu
lub gwarancjach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz
d) poprzez potrącenie mocą niniejszej Umowy, bez konieczności składania
jakichkolwiek dalszych oświadczeń, przez Zamawiającego 2 % (dwóch procent)
wynagrodzenia brutto z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę na
podstawie Umowy Zamawiającemu (jeśli wynagrodzenie to będzie należne).;
8/ w pkt 22. IDW wykreśla się w całości pkt 22.5., rozpoczynający się od słów:
„Zamawiający informuje, iż najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed upływem terminu
składania ofert, przewiduje możliwość udostępnienia Wykonawcom, którzy złożyli
oświadczenia o zachowaniu poufności wskazane w pkt 3.6. niniejszego ZO, wiążącej oferty
lub wiążących ofert…”;
9/ w pkt 22. IDW wykreśla się w całości pkt 22.6., rozpoczynający się od słów:
„Niezależnie od niniejszego postępowania, Zamawiający przewiduje możliwość złożenia przez
Wykonawcę, który złożył ofertę na wykonanie zamówienia opisanego w ZO, ofert na
wykonanie - poza Projektem….”;
10/ § 3 ust. 1 IPU otrzymuje w miejsce brzmienia dotychczasowego następujące brzmienie:
„Wykonawca w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od zawarcia Umowy, zobowiązuje się do
przedstawiania Zamawiającemu:
1) propozycji podziału Przedmiotu Umowy na Odcinki Projektowe/Funkcjonalne oraz
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2) Harmonogramów wykonania Przedmiotu Umowy (Etapu I do Etapu III) dla
każdego z Odcinków, uwzględniających łącznie zaprojektowanie i wykonanie w
pierwszej kolejności tych spośród Odcinków Projektowych/Funkcjonalnych,
których wykonanie wiązać się będzie z najszybszym aktywowaniem usług
telekomunikacyjnych w odniesieniu do jak największej liczby Gospodarstw
Domowych i Jednostek Oświatowych.
Strony zgodnie umawiają się, że w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia
Umowy, Zamawiający jest uprawniony do dokonania (zakomunikowania Wykonawcy),
co najmniej w formie dokumentowej:
a) wiążącej zmiany lokalizacji Punktów Styku lub
b) wiążącej zmiany lokalizacji OLT lub
c) wiążącego wskazania terminów uruchamiana transmisji do poszczególnych OLT, co
Wykonawca winien uwzględnić w Harmonogramach – oznacza to, że Wykonawca
musi tak ukształtować treść Harmonogramów by osiągnąć założone Umową:
- w Załączniku nr 10 do Umowy – Wytyczne do podziału na Odcinki
Projektowe/Funkcjonalne oraz do sporządzenia Harmonogramów, tabeli w pkt II lit.
B. - liczbę Gospodarstw Domowych, które to Gospodarstwa Domowe zasilane będą
sygnałem z OLT uruchomionych uprzednio w terminach wskazanych przez
Zamawiającego oraz
- w Załączniku nr 10 do Umowy – Wytyczne do podziału na Odcinki
Projektowe/Funkcjonalne oraz do sporządzenia Harmonogramów, tabeli w pkt III lit.
B. - liczbę Jednostek Oświatowych, które to Jednostki Oświatowe zasilane będą
sygnałem z OLT uruchomionych uprzednio w terminach wskazanych przez
Zamawiającego.
Wskazane przez Zamawiającego Punkty Styku lub OLT muszą znajdować się na terenie
Podregionu. Zmiany i wskazania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mają
wpływu na zmianę (wydłużenie) jakichkolwiek terminów umownych, do których
zachowania zobowiązany jest Wykonawca mocą Umowy. Jeżeli jednak zmiana lub
wskazanie, o których mowa, zostanie zakomunikowana Wykonawcy później niż w
terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy, termin 60 (sześćdziesięciu) dni
wskazany na wstępie niniejszego ustępu ulegnie wydłużeniu o liczbę dni, o jaką
Zamawiający przekroczył 30 (trzydziesto) dniowy termin na zakomunikowanie
Wykonawcy powołanych zmian lub wskazań”;
11/ § 12 ust. 1 pkt 1) IPU w miejsce brzmienia dotychczasowego otrzymuje następujące
brzmienie:
„za należyte, w tym terminowe wykonanie przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu
Umowy całości świadczeń składających się na Etap I dla wszystkich Odcinków łącznie,
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia wskazanego w zdaniu
poprzedzającym) wynagrodzenie nie wyższe niż 20 % (dwadzieścia procent) ceny
ofertowej brutto zaoferowanej przez Wykonawcę w Ofercie za wykonanie Przedmiotu
Umowy dla Obszaru”;
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12/ Zamawiający sprostował oczywiste omyłki pisarskie (tzw. „literówki”) w § 19 ust. 6
IPU nadając temu postanowieniu brzmienie objęte tekstem ujednoliconym IPU z dnia 22
stycznia 2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
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 12 lutego 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 12 lutego 2019 r., godz. 10.00”.

Wojciech Wojciechowski
pełnomocnik
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