POSTĘPOWANIE W RAMACH POPC ZNAK POPC3/01/2018

Data upublicznienia zmiany Zapytania Ofertowego i niniejszej informacji: 22 stycznia 2019 r.
Fibee IV Sp. z o.o.
Wysogotowo, ul Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo

Do wszystkich Wykonawców

Postępowanie POPC3/01/2018

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)
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;
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
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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:
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.
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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
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:
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Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie postanowień Zapytania Ofertowego,
których dotyczy powyższy wniosek Wykonawcy.
Pytanie 4)
W projekcie koncepcyjnym znacząca część punktów styku znajduję się w miejscach mało
prawdopodobnych do zrealizowania inwestycji. Przykładowo, punkt styku na terenie obrębu
ewidencyjnego „Bytoń”, który jest częścią obszaru „Włocławski B”, zlokalizowany jest na
terenie podmokłym. Czy lokalizacja punktów styku jest wiążąca, jeżeli nie, to na jakiej
podstawie wyznaczyć optymalne miejsce styku nie mając informacji o sieci szkieletowej na
tym obszarze?
Odpowiedź:
Punkty Styku były wyznaczane podczas planowania koncepcyjnego sieci na podstawie
lokalizacji istniejących punktów dystrybucyjnych w technologii światłowodowej należących
do operatorów trzecich. Zamawiający aktualnie prowadzi negocjacje z operatorami w celu
uzyskania warunków wykorzystania ich sieci oraz zakupu transmisji do OLT. Nadto, do chwili
określenia Punktów Styku odnosi się w szczególności § 3 ust. 1 (część końcowa) IPU.
Podsumowując należy zatem wskazać, że aktualnie przyjęta lokalizacja Punktów Styku nie
jest wiążąca i może ulec zmianie w zakresie i w terminie wskazanym w IPU (patrz też: § 24
ust. 6 IPU). Wykonawca – jako profesjonalista - powinien skalkulować powołaną zmianę
lokalizacji Punktów Styku lub lokalizacji OLT, które będą znajdować się na terenie
Podregionu.
Pytanie 5)
Dlaczego długość sieci dla obszaru „Włocławski B” podana w kosztorysie wynosi 672km,
skoro sumaryczna długość trasowa obliczona na podstawie warstwy shapefile
„FIBEE_IV_sp._z_o.o._3.6.04.08b_trakt” wynosi 762,31 km?
Odpowiedź:
Długość sieci wskazana przez Zamawiającego w Kosztorysie nie obejmuje zakresów nie
będących przedmiotem zamówienia, tj. w przypadku zabudowy jednorodzinnej odcinków
przyłączy od granicy działki lub słupa do budynku Gospodarstwa Domowego (patrz opis
„objęcia dostępem do Sieci POPC” wskazany choćby w § 2 ust. 1 pkt 2) IPU).
Pytanie 6)
Niektóre obszary nie są połączone warstwą „usługa transmisji danych” oraz nie stanowią
kontynuacji żadnej z sieci. Czy połączenie takich obszarów leży po stronie Wykonawcy?
Odpowiedź:
Za realizację usługi transmisji danych odpowiada Zamawiający. Zestawienie transmisji do
Węzła Dostępowego (OLT) nie jest przedmiotem zamówienia.
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Pytanie 7)
Czy adresy znajdujące się w załączniku 2A muszą być objęte przedmiotem zamówienia, czy
istnieje możliwość podmiany adresów z załącznika 2a adresami z załącznika 2, które nie są
objęte zasięgiem projektu koncepcyjnego?
Odpowiedź:
Istnieje możliwość zamiany Punktów Adresowych z Załącznika nr 2a do OPZ [Lista Punktów
Adresowych (Gospodarstw Domowych – wraz z określeniem ich atrybutów),
zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci w złożonym przez Zamawiającego wniosku o
dofinansowanie dla poszczególnych Obszarów], na Punkty Adresowe z Załącznika nr 2 do
OPZ [Lista Adresów - Wyliczenie Gospodarstw Domowych], na podstawie postanowień § 2
ust. 2 do ust. 8 IPU i w zakresie w tych postanowieniach określonym. Nadto, oczywiście
Punkty Adresowe dotychczasowy („zamieniany”) i „nowy”, muszą być Punktami Adresowymi
przewidzianymi dla tego samego Obszaru (Podregionu) w treści powołanych załączników, co
oznacza, że obok innych wymogów IPU, Wykonawca nie może zamieniać Punktów
Adresowych z Załącznika nr 2 a do OPZ na Punkty Adresowe z Załącznika nr 2 do OPZ, które
zostały wskazane dla różnych Obszarów (Podregionów).
Pytanie 8)
Co z adresami „widmo”, które znajdują się na np. środku pola lub ze szkołami, które w
rzeczywistości nie są jednostkami oświatowymi (Straszewo 17, obszar Włocławski B)?
Odpowiedź:
Zgodnie z definicją w IPU Gospodarstwo Domowe to: 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. Zatem Gospodarstwo Domowe to lokal
zamieszkały. Punkt Adresowy nieistniejący lub wskazany w miejscu, w którym nie ma
zamieszkałego lokalu powinien zostać zamieniony na inny Punkt Adresowy spełniający
wymogi definicji Gospodarstwa Domowego z zachowaniem postanowień § 2 ust. 2 do ust. 8
IPU.
Zgodnie z § 2 ust. 5 IPU: „Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek modyfikacji liczby
i katalogu Jednostek Oświatowych, które mają zostać objęte Dokumentacją Budowy i
budową Sieci POPC, chyba że będzie zachodziła po temu obiektywna konieczność techniczna i
Zamawiający zażąda takiej zmiany, wskazując jej zakres”.
W przypadku Jednostek Oświatowych, które nie spełniają definicji Jednostki Oświatowej z
IPU, tj., w rzeczywistości nie jest zlokalizowana tam żadna placówka oświatowa, jest w
likwidacji lub istnieją inne uzasadnione powody, dla których wydatkowanie środków będzie
nieuzasadnione należy przedłożyć stosowne oświadczenie organu nadrzędnego (np. władz
samorządu terytorialnego) opisujące stan faktyczny danej jednostki. W oparciu o takie
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oświadczenie, Zamawiający wskaże inną Jednostkę Oświatową na terenie Podregionu albo
nakaże zaniechanie wykonywania Przedmiotu Umowy w odniesieniu do punktu, który nie
spełnia definicji Jednostki Oświatowej z IPU.
Pytanie 9)
Na jakim etapie jest negocjacja umów z właścicielami infrastruktury słupowej? Czy istnieje
możliwość wglądu do projektów tych umów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zakończył jeszcze procesu uzgadniania warunków dostępu do infrastruktury
słupowej. Jednocześnie informujemy, iż uzgadnianie szczegółowych warunków technicznych
dostępu do konkretnych słupów w tym przygotowanie dokumentacji technicznej linii
nasłupowej podlegającej zatwierdzeniu przez właściciela słupów jest obowiązkiem
Wykonawcy. Zamawiający rozpoczął rozmowy z właścicielami infrastruktury słupowej tylko
po to, by w miarę możliwości ułatwić i przyspieszyć uzyskanie przez Wykonawcę jak
najniższych stawek za korzystanie z tej infrastruktury i możliwie szerokiego zakresu
korzystania z tej infrastruktury.
Pytanie 10)
Na jedno z pytań Zamawiający udzielił odpowiedzi: „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.” Czy zatem Zamawiający dopuszcza wpisanie przez
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym w kolumnie „Szacowana liczba jednostek danego
rodzaju świadczenia do wykonania na danym Obszarze” wartości, które są wynikiem
wstępnej koncepcji przygotowanej przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji treści Kosztorysu przez Wykonawcę. Zamawiający
wskazuje, iż Szacowana liczba jednostek danego rodzaju świadczenia do wykonania na
danym Obszarze, jak również kwoty ustalone na podstawie tej liczby będą miały walor
opisany w Zapytaniu Ofertowym, w tym w IPU.
Pytanie 11)
Zgodnie z zapisami IPU §18 pkt 6 i 7, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia usuwania wad i usterek, w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
bądź pieniądzu, na kwotę stanowiącą 2% wartości umowy, w dniu odbioru końcowego
(przed odbiorem końcowym). Czy to oznacza, że wcześniej wspomniane zabezpieczenie
usuwania wad i usterek musi być wniesione po zakończeniu podstawowego przedmiotu
umowy czyli najpóźniej w dniu 31 października 2021 r.?
Odpowiedź:
Zgodnie z § 18 ust. 7 IPU: „Wniesienie zabezpieczenia usuwania wad i usterek w całości musi
nastąpić najpóźniej w dniu Odbioru Końcowego (przed tym Odbiorem) i jest warunkiem
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koniecznym Odbioru Końcowego. Zabezpieczenie usuwania wad i usterek musi być wniesione
na okres do upływu okresu rękojmi i gwarancji – Terminu Zakończenia Całego Przedmiotu
Umowy”.
Zgodnie ze wskazaną w IPU definicją, Termin Zakończenia Podstawowego Przedmiotu
Umowy to termin, w którym Wykonawca jest zobowiązany wykonać należycie cały
Przedmiot Umowy, z wyłączeniem świadczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi,
wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa, których to świadczeń wykonanie
jest następstwem wad lub niedostatków Przedmiotu Umowy, ujawnionych po Terminie
Zakończenia Podstawowego Przedmiotu Umowy; Termin Zakończenia Podstawowego
Przedmiotu Umowy to dzień 31 października 2021 r.
W konsekwencji zabezpieczenie usuwania wad i usterek powinno być wniesione najpóźniej
w dniu Odbioru Końcowego (przed tym Odbiorem) i jednocześnie nie później niż w Terminie
Zakończenia Podstawowego Przedmiotu Umowy to jest do dnia 31 października 2021 r.
Pytanie 12)
Zgodnie z zapisami IPU § 14 pkt 4, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń z
tytułu gwarancji lub rękojmi po upływie ich okresów o ile w tych okresach zgłosił takie
roszczenie Wykonawcy lub jeżeli wada została podstępnie zatajona przez Wykonawcę. Czy
drugą część zdania należy rozumieć tak, że Zamawiający będzie miał prawo dochodzić swoich
praw nawet w przypadku, gdy wada zostanie ujawniona po okresie obowiązywania rękojmi i
zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy również będzie po tym okresie?
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem, że o występowaniu tej wady Wykonawca wiedział w okresie
obowiązywania gwarancji/rękojmi i została ona świadomie (podstępnie) zatajona przez
Wykonawcę.
Pytanie 13)
Czy zakładacie Państwo możliwość zmiany (wydłużenia) terminu zakończenia przedmiotu
zamówienia w związku ze zmianą terminu składania ofert?
Odpowiedź:
Nie.

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
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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:
„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).;
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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
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:
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„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
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
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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”;
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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