POSTĘPOWANIE W RAMACH POPC ZNAK POPC3/01/2018

Data upublicznienia zmiany Zapytania Ofertowego i niniejszej informacji: 30 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.
Czy, w przypadku gdy Wykonawca składa zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zgodnie z p. 18.3 2a) i 2b) IDW (3% zabezpieczenie złożone w postaci gwarancji, 2%
zabezpieczenie w postaci zatrzymań z faktur), Zamawiający dopuści, po bezusterkowym
Odbiorze Końcowym, zaliczenie kwoty wynikającej z zatrzymań z faktur (p. 18.3 2b) na
poczet zabezpieczenia na okres usuwania wad i usterek? Kwota wynikająca z zatrzymań z fv
będzie równa wymaganej kwocie stanowiącej zabezpieczenie usuwania wad i usterek.
Wykonawca pragnie zauważyć, że wymóg złożenia gwarancji należytego wykonania
kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek na dwóch osobnych blankietach jest nie
do zaakceptowania przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Towarzystwa wstawiają gwarancję
należytego wykonania kontraktu razem z gwarancją usunięcia wad i usterek na jednym
dokumencie, ewentualnie gwarancję wad i usterek wystawiają osobno, ale dopiero po
przedstawieniu protokołu z bezusterkowego odbioru końcowego, na co zgodnie z zapisami
pkt 18.8 i 18.11 IDW Zamawiający się nie zgadza. Wykonawca sugeruje zaliczenie kwoty
zatrzymanej z faktur, stanowiącej 2% wartości umowy brutto, (ewentualnie dopuszczenie
wpłaty gotówki, uzupełnienia przez Wykonawcę tej kwoty do wymaganej) na poczet
zabezpieczenia usunięcia wad i usterek, a następnie dokonanie Odbioru Końcowego. Jeżeli
Zamawiający dokona odbioru końcowego i wystawi bezusterkowy protokół odbioru,
Wykonawca będzie mógł wnioskować o zamianę zatrzymanej gotówki na gwarancję
wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
powyższe?
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Odpowiedź:
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz zabezpieczenie usuwania wad i usterek
winny zostać wniesione w sposób i w terminach wskazanych w IDW oraz w IPU. Należyte
wykonanie zobowiązań w tym zakresie obciąża Wykonawcę i stanowi ryzyko Wykonawcy.
Zdaniem Zamawiającego, postanowienia IPU oraz IDW dotyczące ww. zabezpieczeń nie
naruszają zasady konkurencyjności, ani obowiązujących przepisów i wobec możliwości
wniesienia zabezpieczenia w różnych formach są wykonalne. Zamawiający podtrzymuje
brzmienie ww. postanowień IPU i IDW.
Zamawiający podkreśla, iż musi wydatkować środki w ramach poszczególnych Projektów na
podstawie umów w sprawie zamówienia, zawartych w oparciu o IPU, w taki sposób, by
zostały one uznane za kwalifikowalne, w szczególności w rozumieniu Wytycznych
definiowanych w IDW. Zamawiający dopuści zatem wniesienie zabezpieczenia usuwania wad
i usterek przy wykorzystaniu kwot potrąconych z wynagrodzenia Wykonawcy na
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ale tylko jeśli nie wyłączy to możliwości
uznania wydatków ponoszonych przez Zamawiającego na podstawie umowy w sprawie
zamówienia (zawartej w oparciu o IPU), jako kwalifikowalnych w rozumieniu Wytycznych
(jeśli nie wyłączy to finansowania tych wydatków z POPC), co w razie wątpliwości
Zamawiający uprzednio zweryfikuje w instytucji pośredniczącej (CPPC). Do potencjalnego
rozważenia w przypadku wskazanym przez Wykonawcę w pytaniu byłoby zastosowanie –
jako sposobu wydatkowania środków przez Zamawiającego i wniesienia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek – instytucji potrącenia umownego [o której mowa w pkt 6.4.2) lit. e)
Wytycznych], wierzytelności Zamawiającego o wniesienie zabezpieczenia usuwania wad i
usterek z wierzytelnością Wykonawcy o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(nie przesądzając w tym miejscu zastosowania tej instytucji). Zamawiający zmienia
jednocześnie pkt 18.10. IDW i § 18 ust. 9 IPU w sposób wskazany poniżej.

ZMIANY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Zapytania Ofertowego:
1/ Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 a do IDW pn. Opis zasadniczych prac
objętych wskazanymi w Kosztorysie rodzajami świadczeń do wykonania przez Wykonawcę,
nadając opisowi w wierszu „Zapewnienie lokalizacji węzła”, ujętemu w kolumnie Opis
zasadniczych prac w ramach wskazanego rodzaju świadczenia, w miejsce brzmienia
dotychczasowego następujące brzmienie:
„Zapewnienie Lokalizacji Węzła Dostępowego zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez
Zamawiającego w Załączniku nr 1 do OPZ pn.: Standard budowy światłowodowej sieci FTTH,
które w ramach Przedmiotu Umowy zapewnić ma Wykonawca. Lokalizacją Węzła
Dostępowego, może być wyłącznie:
a) zewnętrzna szafa telekomunikacyjna (dalej również jako: Szafa Telekomunikacyjna),
b) lokal, pomieszczenie lub inna wyodrębniona przestrzeń, na terenie danej nieruchomości
(dalej również jako: Pomieszczenie na Sprzęt lub Pomieszczenie na Węzeł);
Pozycja rozliczana za 1 szt. Lokalizacji węzła”,
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zgodnie z treścią tekstu ujednoliconego Załącznika nr 2 a do IDW, o którym mowa - z dnia 30
stycznia 2019 r.;
2/ Zamawiający dokonuje zmian w treści Standard Dokumentacji Budowy - Załącznik nr 6 do
OPZ. Zamawiający niezwłocznie udostępni powołany dokument Standardu Wykonawcom,
którzy złożyli oświadczenia wskazane w pkt 3.6.;
3/ Zamawiający dokonuje zmian w treści Standard Dokumentacji Odbiorowej - Załącznik nr 7
do OPZ. Zamawiający niezwłocznie udostępni powołany dokument Standardu Wykonawcom,
którzy złożyli oświadczenia wskazane w pkt 3.6.;
4/ Zamawiający zmienia pkt 18.10. IDW, nadając mu w miejsce brzmienia dotychczasowego,
następujące brzmienie:
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. Zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na nieoprocentowanym rachunku
bankowym.
Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
zabezpieczenia usuwania wad i usterek, wniesionego w formie lub formach wskazanych w
pkt 18.10. IDW, na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 18.10. IDW. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.;
5/ Zamawiający zmienia § 18 ust. 9 IPU, nadając mu w miejsce brzmienia dotychczasowego,
następujące brzmienie:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zabezpieczenie usuwania wad i usterek
może być wniesione, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, w jednej
lub kilku spośród następujących form:
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub
zabezpieczenia usuwania wad i usterek, wniesionego w formie lub formach wskazanych w §
18 ust. 9 Umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w § 18 ust. 9 Umowy. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zamawiający zmienia godziny składania i otwarcia ofert, podane w pkt 11. IDW, nadając pkt.
11.1. i 11.5. IDW następujące brzmienie:
„11.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 12 lutego 2019 r., do godziny 12:00, w
recepcji budynku siedziby Zamawiającego INEA PARK w Wysogotowie, przy ul. Wierzbowej
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84; 62-081 Przeźmierowo (powiat poznański). Złożenie oferty zostanie potwierdzone
pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia”(…)„11.5.
Otwarcie Ofert jest jawne (publiczne). Oferty zostaną otwarte w dniu 12 lutego 2019 r., o
godzinie 13.30 w siedzibie Zamawiającego”,
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. 13.30”.

Wojciech Wojciechowski
pełnomocnik
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