POSTĘPOWANIE W RAMACH POPC ZNAK POPC3/02/2019

Data upublicznienia niniejszego dokumentu: 10 kwietnia 2019 r.
Fibee I sp. z o.o.
Wysogotowo, ul Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo

Do wszystkich Wykonawców

Postępowanie POPC3/02/2019
Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego, odpowiedzi na pytania wykonawców
Nawiązując do wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego,
złożonych w niniejszym Postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na
zadane przez Wykonawców pytania:
Pytanie 1.
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 w całości.
Odpowiedź udzielona dnia 2 kwietnia 2019 r.:
Zamawiający nie dokona zmiany. Zamawiający podtrzymuje aktualne postanowienia
Zapytania Ofertowego w tym IPU we wskazanym zakresie.
Rozwinięcie odpowiedzi udzielonej dnia 2 kwietnia 2019 r.:
Zamawiający wskazuje, iż już w pierwotnej treści dokumentu IPU, upublicznionego w
niniejszym postępowaniu, w § 14 ust. 2 IPU, co do zasady wyłączył odpowiedzialność
odszkodowawczą Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie utraconych korzyści, z
zastrzeżeniem zdania drugiego powołanego postanowienia.
Pytanie 2.
Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający zmienił kluczowe kwestie dot. praw autorskich
poprzez wprowadzenie klauzuli o poniższym brzmieniu i w konsekwencji o odpowiednią
zmianę §23 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 7 Umowy:
1. W dniu udostępnienia Zamawiającemu w jakiejkolwiek formie, jakiejkolwiek części,
jakiegokolwiek wytworu Wykonawcy lub osoby trzeciej działającej na zlecenie Wykonawcy,
stworzonego specjalnie na potrzeby Zamawiającego w ramach realizacji Etapu I oraz Etapu
III objętych Przedmiotem Umowy, stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach, w szczególności zaś Dokumentacji Budowy,
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Zamawiający nabywa od Wykonawcy prawo do korzystania z niego w zakresie niezbędnym
do realizacji celu Umowy.
2. W dniu zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji Etapu I oraz odpowiednio Etapu III
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji
projektowej objętej Dokumentacją Budowy i odpowiednio Dokumentacją Odbiorową w
zakresie w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dalej również jako: „Utwór”), na następujących polach
eksploatacji […] Strony potwierdzają, że przejście autorskich praw majątkowych na
Zamawiającego w żadnym wypadku nie obejmuje wcześniej istniejącej standardowej
dokumentacji produktowej takiej jak specyfikacje, rysunki, instrukcje użytkowania, do których
prawa Zamawiającego obejmują prawo do korzystania w zakresie niezbędnym do realizacji
celu Umowy i przeniesienie własności nośników.
4. Niezależnie od postanowień poprzedzających niniejszego paragrafu, jeżeli dla korzystania
przez Zamawiającego lub osobę trzecią, wskazaną przez Zamawiającego, z Urządzeń
Aktywnych, dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Umowy, zgodnie z
przeznaczeniem tych Urządzeń, konieczne będzie dysponowanie stosownym
oprogramowaniem, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić: Zamawiającemu dysponowanie
oprogramowaniem, o którym mowa, a także udzielenie Zamawiającemu, bezpośrednio przez
producenta Urządzeń Aktywnych lub producenta tego oprogramowania, niewyłącznych
licencji na korzystanie z tego oprogramowania, w zakresie potrzebnym do korzystania z
Urządzeń Aktywnych zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach opisanych w Załączniku nr
15 do OPZ na czas oznaczony 20 (dwudziestu) lat od chwili ich wydania Zamawiającemu i bez
możliwości rozwiązania umowy licencyjnej przed upływem wskazanego okresu przez
licencjodawcę, pod warunkiem nienaruszania standardowych warunków licencyjnych, przy
czym opłaty licencyjne zostały już skalkulowane w wynagrodzeniu Wykonawcy, na zasadach
dalej opisanych. Kopiowanie bez zgody licencjodawcy jest zabronione, przy czym uprawniony
użytkownik może sporządzać uzasadnione kopie zapasowe oprogramowania, powiązanych
aktualizacji lub poprawek dostępnych do pobrania przez użytkownika w celu zastąpienia
autoryzowanej istniejącej kopii. Zabrania się 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.
7. W dniu odbioru wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający nabywa również
od Wykonawcy własność nośników oraz prawo do korzystania w zakresie niezbędnym do
realizacji celu Umowy. i rozporządzania wszelkimi z przekazanych elementów i dokumentów,
które nie stanowią utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, pod warunkiem zachowania . Postanowienia ust. 1-5
niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio
Uzasadnienie:
Wykonawca zwraca uwagę, iż brak postulowanych zapisów w Umowie może być 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, a także
mieć decydujący wpływ na poziom oferty cenowej (np. kary umowne oderwane od winy
Wykonawcy).
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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 przedmiotowymi postępowaniami.
Klauzula w przedmiocie praw własności intelektualnej w aktualnym brzmieniu 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 nie dokona zmiany. Zamawiający podtrzymuje aktualne postanowienia
Zapytania Ofertowego w tym IPU we wskazanym zakresie. Zamawiający wyjaśnia także, iż
rozwiązania przyjęte przez Zamawiającego w zakresie przejścia praw autorskich, nie
odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.
Pytanie 3.
Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający zmienił następujące kluczowe kwestie dot. kamieni
milowych oraz limitu cenowego dla usług na obszar:
a) Kamienie Milowe rozliczane miesięcznie dotyczące danego obszaru („Załącznik nr 10 do
Umowy”) są zbyt rozdrobnione i stanowią niepotrzebne obciążenie logistyczne i
kosztowe dla Wykonawcy. Biorąc pod uwagę agresywny harmonogram realizacji
projektu, naszym zdaniem należy w tej chwili skupić się na projektowaniu i budowaniu
całych odcinków zamiast na bardzo zgranulowanym raportowaniu prac.
Uzasadnienie: Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Wykonawca zobowiązany jest do
składania sprawozdań o złożonej strukturze i dużej szczegółowości. Raportowanie
kamieni milowych musi być wykonywane zgodnie z pkt II C i III C wyżej wymienionego
dokumentu, a w przypadku gdy nie jest to możliwe - Wykonawca może arbitralnie
skrócić terminy dla kamieni milowych, ponieważ najwyższym celem jest osiągnięcie
prawdziwych kamieni milowych projektów ( II B i III B), to jest – przyłączenia
gospodarstw domowych i jednostek oświatowych. Prosimy o ponowne rozważenie, czy
taka złożoność raportowania jest celowa.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany. Zamawiający podtrzymuje aktualne postanowienia
Zapytania Ofertowego w tym IPU we wskazanym zakresie.
b) Zdaniem Wykonawcy wskazane jest określenie ceny łącznej kontraktu jako kwoty
ryczałtowej na obszar, bez limitów cenowych dla poszczególnych usług wskazanych w
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„Rozdział_III_ZO_POPC3_formularze_Kosztorysów.xlsx”.
Usunięcie
limitu
cen
jednostkowych na usługę zapewni większą elastyczność w osiąganiu celów, które spółki
Fibee I i Fibee IV, jako beneficjenci, zadeklarowały w swoich wnioskach o finansowanie
POPC.
Uzasadnienie: Umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa stanowi, że Beneficjent jest
zobowiązany do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, w
szczególności ponosząc wynosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z
zachowania zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w ramach Programu
POPC oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz
osiągnięcie celów (produktów i rezultatów zakładanych we wniosku o dofinansowanie).
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany. Zamawiający podtrzymuje aktualne postanowienia
Zapytania Ofertowego w tym IPU we wskazanym zakresie.
Pytanie 4.
W wyniku wizji lokalnych w terenie stwierdzono, że część przedstawionych na koncepcji
energetycznych linii napowietrznych zostało skablowanych do ziemi, tym samym
uniemożliwiając wykorzystanie tej podbudowy słupowej dla podwieszenia kabli
światłowodowych. Na kolejną część linii są już gotowe projekty budowlane i w najbliższym
czasie mogą zostać także skablowane. Np. w podregionie lubelskim część A skablowano
znaczące, dla kalkulacji obszary w gminach: Lublin, Konopnica, Jastków, Wólka. Czy
Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenia powykonawcze ponad wartość
przetargu (zawartej umowy), jeżeli wystąpią znaczące braki podbudowy słupowej w
odniesieniu do koncepcji?
Odpowiedź:
Uwzględniając okoliczności (ryzyka), o których mowa w pytaniu, ilość jednostek świadczeń
Wykonawcy związanych z budową sieci doziemnej w treści Kosztorysu, stanowiącego
załącznik do ZO, została wyjściowo określona w taki sposób, iż uwzględnia wykonanie części
zaplanowanej w OPZ (Koncepcji) sieci, jako napowietrznej, doziemnie. Biorąc pod uwagę, iż
postępowanie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia typu zaprojektuj i wybuduj,
Zamawiający zakłada przy tym, iż ostateczna ilość świadczeń wykonanych w ramach
zamówienia przez Wykonawcę, może w pewnym stopniu odbiegać od ilości wskazanej w
Kosztorysie, w szczególności z uwagi na fakt, iż Wykonawca przyjmie bardziej optymalne
rozwiązania w zakresie projektowania w toku realizacji.
Odnośnie wysokości wynagrodzenia, należy natomiast zwrócić uwagę, iż zgodnie z
postanowieniami § 12 ust. 1 IPU, które stanowią generalną zasadę: Strony zgodnie umawiają
się, iż za należyte, w tym terminowe wykonanie przez Wykonawcę całości świadczeń
składających się na Przedmiot Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego
wynagrodzenie łączne, w żadnym przypadku nie wyższe niż łączna cena ofertowa brutto
zaoferowana przez Wykonawcę w Ofercie za wykonanie Przedmiotu Umowy dla Obszaru (…).
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Jednocześnie każda sytuacja, w której w ocenie Wykonawcy wykonanie określonych
świadczeń miałoby pozostawać poza zakresem Przedmiotu Zamówienia, będzie
przedmiotem odrębnej weryfikacji przez Zamawiającego z uwzględnieniem okoliczności
danego przypadku.
Pytanie 5.
Czy istnieje okres na który polisa /ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności/ powinna być ważna, czy też wystarczy aktualność na dzień
złożenia oferty przetargowej. Bowiem ubezpieczenie kończy się w połowie maja i
ewentualnie w przyszłości zostanie przedłużone.
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią pkt 6.5. IDW: Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie
później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków udziału ustalonych w niniejszym
postępowaniu, tj. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
oraz spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 6.2.1.-6.2.4. IDW – na warunkach
wskazanych w ZO. W szczególności w związku z powyższym dla samego udziału w
postępowaniu, Wykonawca winien spełniać warunek udziału w postępowaniu w odniesieniu
do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówieni (pkt 6.2.4. tiret drugie IDW) na dzień
składania ofert.
Dodatkowo jednak, zgodnie z treścią § 6 ust. 9 pkt 11) IPU, który znajdzie zastosowanie do
Wykonawcy w razie zawarcia umowy w sprawie zamówienia w następstwie prowadzonego
postępowania, niezależnie od innych postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do
posiadania w całym okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej (OC) związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, dotyczącymi pracowników i osób trzecich oraz
ich mienia, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami na kwotę
nie niższą niż: ………………………………… (słownie: ……………………………… 00/100) złotych [do
uzupełnienia o kwotę przewidzianą jako warunek udziału w postępowaniu w zakresie
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w treści IDW dla Podregionu, dla
którego zawierana jest Umowa] oraz do przedstawienia Zamawiającemu oryginału polisy do
wglądu w dniu podpisania Umowy wraz z dowodem opłacenia składek.
Pytanie 6.
Zamawiający wprowadził mieszany mechanizm kalkulacji ceny ofertowej, tj.
 wynagrodzenie kosztorysowe w oparciu o zadeklarowane ceny jednostkowe (par. 12
ust. 2 Umowy),
 przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że wynagrodzenie łączne w żadnym przypadku nie
będzie wyższe niż łączna cena ofertowa brutto (par. 12 ust. 1 Umowy)
Powyższy mechanizm uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty w postępowaniu
przetargowym.
Czy istnieje możliwość zmiany mechanizmu kalkulacji ceny ofertowej na jeden z dwóch
poniższych wariantów?
Opcja A: cena łączna ryczałtowa per Obszar
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Opcja B: cena łączna per Obszar wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe na podstawie
faktycznie wykonanych świadczeń.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany. Zamawiający podtrzymuje aktualne postanowienia
Zapytania Ofertowego w tym IPU we wskazanym zakresie.
Pytanie 7.
Wydłużony przebieg postepowań przetargowych i niezaktualizowane harmonogramy
wykonania projektów skutkują pewnością naliczenia kar za opóźnienia już w momencie
podpisania umów, szczególnie przy aktualnym katalogu kar umownych określonych w par.
17 Umowy.
Wykonawca wnioskuje o uelastycznienie sposobu tworzenia harmonogramów poprzez
zmianę struktury Kamieni Milowych i naliczania kar umownych na jedną z następujących
opcji:
Opcja A
 Pierwszy i drugi Kamień Milowy dotyczący podłączenia jednostek oświatowych zgodnie z
zaproponowaną tabelą w Załączniku nr 10 pkt III.B.1.b
 Trzeci Kamień Milowy – podłączenie 100% gospodarstw domowych zgodnie z umową
Beneficjenta z CPPC
W takim wypadku mechanizm naliczania kar umownych powinien być odpowiednio
zmieniony w ten sposób, że kary będą naliczane za niewykonanie Kamieni Milowych w
terminie i bez ryzyka kumulacji kar w tym zakresie, tj. wykreślenie par.17 ust.1 pkt c Umowy i
odpowiednią zmianę par.17 ust.1 pkt d Umowy.
Opcja B
Kamienie Milowe zgodnie z tabelami przedstawiającymi ilości podłączonych gospodarstw
domowych i jednostek oświatowych w Załączniku nr 10:
o dotyczące podłączenia jednostek oświatowych zgodnie z tabelą w Załączniku nr 10 pkt
III.B.1.b
o dotyczące podłączenia gospodarstw domowych skumulowane kwartalnie zgodnie z
tabelą w Załączniku nr 10 pkt II.B.1.b
W takim wypadku mechanizm naliczania kar umownych powinien być odpowiednio
zmieniony w ten sposób, że kary będą naliczane za niewykonanie Kamieni Milowych w
terminie i bez ryzyka kumulacji kar w tym zakresie, tj. wykreślenie par.17 ust.1 pkt c Umowy i
odpowiednią zmianę par.17 ust.1 pkt d Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany. Zamawiający podtrzymuje aktualne postanowienia
Zapytania Ofertowego w tym IPU we wskazanym zakresie.
Pytanie 8.
Czy na etapie składania oferty przez Wykonawcę może on wprowadzić własne szacowane
ilości rodzajów świadczeń do wykonania w Załączniku nr 2 do IDW - Kosztorysie?
Jeśli tak, to prosimy o dalsze wyjaśnienia:
a) W jaki sposób Zamawiający dokona porównania i oceny ofert Wykonawców, które będą
się różniły cenami jednostkowymi, ilościami i ceną łączną?
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b) Czy w takim wypadku decydująca będzie cena łączna stanowiąca sumę iloczynów
zadeklarowanych cen jednostkowych przez zadeklarowane ilości?
Odpowiedź:
Nie. Na etapie składania oferty przez Wykonawcę, Wykonawca nie może wprowadzić
samodzielnie oszacowanych ilości rodzajów świadczeń do wykonania w Załączniku nr 2 do
IDW – Kosztorysie.
Pytanie 9.
Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca prosi o wyjaśnienie sytuacji wg przyjętego
założenia, że w wyniku należytej realizacji Umowy (w tym bez penalizowanych opóźnień)
ilość świadczeń rzeczywiście zrealizowanych dla jednego lub więcej rodzaju świadczeń jest
wyższa niż zakładana w Kosztorysie, i w konsekwencji per saldo cena łączna wynikająca z
pomnożenia rzeczywistych ilości i cen jednostkowych byłaby wyższa niż maksymalna cena
łączna określona w Umowie w par. 12 ust.1, to:
 czy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające z rzeczywiście zrealizowanych
świadczeń wg cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 2 do IDW – Kosztorysie, bez
względu na to czy przekracza łączną cenę ofertową brutto określoną w par. 12 ust. 1
Umowy?
 czy też Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w par. 12 ust. 1 Umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z § 12 ust. 1 IPU, w szczególności: Strony zgodnie umawiają
się, iż za należyte, w tym terminowe wykonanie przez Wykonawcę całości świadczeń
składających się na Przedmiot Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego
wynagrodzenie łączne, w żadnym przypadku nie wyższe niż łączna cena ofertowa brutto
zaoferowana przez Wykonawcę w Ofercie za wykonanie Przedmiotu Umowy dla Obszaru (…).
Tak więc, jeśli przy obliczaniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy w oparciu o
postanowienia IPU, w tym w oparciu o iloczyny wskazane w IPU, okazałoby się, że obliczona
w oparciu o nie kwota przekracza łączną cenę ofertową brutto, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie łączne w kwocie maksymalnej, to jest w kwocie łącznej ceny ofertowej
brutto.
Pytanie 10.
W par.2 ust. 4 Umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapoznał
się z wymienionymi tam dokumentami:
„Niezależnie od innych postanowień Umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać
Przedmiot Umowy przede wszystkim zgodnie z treścią Umowy, Umowy o dofinansowanie
Projektu, Wymaganiami oraz wszelkimi innymi dokumentami określającymi warunki
przyznania i wykorzystania przez Zamawiającego dofinansowania przyznanego na podstawie
Umowy o dofinansowanie projektu. Wykonawca oświadcza i zapewnia przy tym, iż przed
złożeniem Oferty i zawarciem Umowy zapoznał się z wszystkimi dokumentami, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, w szczególności zaś tymi, których wzorce są dostępne w
witrynie internetowej CPPC: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowegointernetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-trzeci-konkurs.
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Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszelkie szkody będące następstwem wykonywania
Umowy niezgodnie z dokumentami wskazanymi w postanowieniach niniejszego ustępu. Przy
ocenie, czy świadczenia Wykonawcy w ramach Przedmiotu Umowy zostały wykonane
należycie, Zamawiający jest uprawniony przyjąć, jako wzorzec, wymagania wskazanych
dokumentów na dzień dokonywania przedmiotowej oceny.”
W związku z tym, że nie są one dostępne w całości Wykonawca prosi o udostępnienie
wszystkich wymaganych w oświadczeniu dokumentów oraz Wykonawca wnosi o
odpowiednie przedłużenie terminu składania ofert albo o wykreślenie tego ustępu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie cytowanego wyżej postanowienia, Wykonawca jest
zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy, zgodnie z treścią Umowy, Umowy o
dofinansowanie Projektu, Wymaganiami, a nadto dokumentami określającymi warunki
przyznania i wykorzystania przez Zamawiającego dofinansowania przyznanego na podstawie
Umowy o dofinansowanie projektu. Jeśli chodzi o dokumenty określające warunki przyznania
i wykorzystania przez Zamawiającego dofinansowania przyznanego na podstawie Umowy o
dofinansowanie wskazane w końcowej części cytowanego postanowienia, to Wykonawca
jest związany przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy tymi spośród wskazanych
dokumentów, które są publicznie dostępne, w szczególności w witrynie internetowej CPPC:
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnychroznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokichprzepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-trzeci-konkurs

Pytanie 11.
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że w związku z zapisami w par. 3 ust. 1 Umowy dot.
ustalania Harmonogramu wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 60 dni przez
Wykonawcę i możliwych zmianach przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia zawarcia
Umowy z możliwością przedłużenia (o bliżej nieokreślony czas), realizacja projektu może
okazać się w ogóle niemożliwa do wykonania. Zdaniem Wykonawcy przekazanie wiążącej
informacji o lokalizacji Punktów Styku, lokalizacji OLT i terminów uruchamiania Punktów
Styku jest kluczowe dla terminu realizacji umowy. W skrajnym przypadku przekazanie takich
informacji np. w przeddzień planowanego zakończenia Etapu III spowoduje oczywiste
opóźnienie w realizacji umowy. W związku z tym Wykonawca zwraca się o zmianę zapisu:
„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.”
na następujący:
„Zmiany i wskazania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą mieć wpływ na
zmianę (wydłużenie) terminów umownych, do których zachowania zobowiązany jest
Wykonawca mocą Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany. Zamawiający podtrzymuje aktualne postanowienia
Zapytania Ofertowego w tym IPU we wskazanym zakresie. Jednocześnie Zamawiający zwraca
uwagę, iż również w interesie Zamawiającego jest terminowe przekazanie Wykonawcy
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informacji, o których mowa, jak i terminowe wykonanie przez Wykonawcę całego
zamówienia, a to z uwagi w szczególności na treść wiążącej Zamawiającego Umowy o
dofinansowanie projektu.

Pytanie 12.
Par. 24 Umowy zawiera katalog podstaw umożliwiających Zamawiającemu i Wykonawcy
wprowadzenie zmian do Umowy. Jednakże Umowa nie przewiduje procedury, w której
Wykonawca mógłby zgłosić, a Zamawiający zatwierdzić wprowadzenie zmian niezbędnych
do realizacji prac (np. zmianę technologii wykonania), bez wprowadzenia których dalsza
realizacja stanie się niemożliwa lub/i kosztowo nieracjonalna. Prosimy o wprowadzenie
stosownych zapisów. W szczególności zasadnym wydaje się wprowadzenie terminu, w
którym Wykonawca może oczekiwać odpowiedzi na wnioski o zmianę Umowy.
Odpowiedź:
W ocenie Zamawiającego postanowienia IPU w powołanym zakresie są wystarczające. W
szczególności jak wskazał sam Wykonawca w § 24 ust. 2 do ust. 4 IPU Zamawiający wskazał
znaczną ilość przesłanek dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia. Każde
ewentualne zgłoszenie przez Wykonawcę konieczności zmian w umowie, Zamawiający
będzie rozważał z uwzględnieniem wszelkich okoliczności danej sprawy oraz będzie odnosił
się do niego w sposób adekwatny do sytuacji.
Pytanie 13.
Czy w trakcie realizacji kontraktu INEA dopuszcza zmianę zadeklarowanych ilości rodzajów
świadczeń w zawartych w Kosztorysie i w jakim trybie z umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż Projekt Koncepcyjny budowy sieci, stanowiący załącznik do OPZ,
jakkolwiek sporządzony z należytą starannością, ma charakter wstępny i stanowi pewną
projekcję (założenie) Zamawiającego. W oparciu o ten właśnie Projekt Zamawiający określił z
należytą starannością wolumeny poszczególnych rodzajów świadczeń do wykonania, do
wyceny w Kosztorysie składanym przy ofercie, celem umożliwienia Zamawiającemu
porównania ofert w toku przetargu. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, iż postępowanie
jest postępowaniem o udzielenie zamówienia typu zaprojektuj i wybuduj, Zamawiający
zakłada, iż ostateczna ilość świadczeń wykonanych w ramach zamówienia przez Wykonawcę,
może w pewnym stopniu odbiegać od ilości wskazanej w Kosztorysie, w szczególności z
uwagi na fakt, iż Wykonawca przyjmie bardziej optymalne rozwiązania w zakresie
projektowania w toku realizacji.
Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż pozostaje to bez wpływu na postanowienia § 12 ust. 1
IPU, które stanowią generalną zasadę i wedle których: Strony zgodnie umawiają się, iż za
należyte, w tym terminowe wykonanie przez Wykonawcę całości świadczeń składających się
na Przedmiot Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie łączne, w
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żadnym przypadku nie wyższe niż łączna cena ofertowa brutto zaoferowana przez
Wykonawcę w Ofercie za wykonanie Przedmiotu Umowy dla Obszaru (…).
Pytanie 14.
Czy w trakcie realizacji kontraktu Zamawiający dopuszcza zmianę ceny łącznej zawartej w
par. 12 ust. 1 Umowy i w Kosztorysie? Jeśli tak, to prosimy o wyjaśnienie z jakich
potencjalnych przyczyn (np. zmiana stawki VAT?) i w jakim trybie z Umowy taka zmiana
może być wprowadzona.
Odpowiedź:
Co do zasady nie. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy i sposób kalkulacji
wynagrodzenia określa § 12 IPU. Jednocześnie zmiany umowy mogą nastąpić na zasadach
wskazany w IPU w § 24 w tym zwłaszcza w ust. 2 do ust. 4 tego paragrafu.
Pytanie 15.
W związku z przewidywanym zakończeniem prac do 31 października 2021r. i potencjalnymi
zmianami prawa podatkowego w tym terminie, Wykonawca wnosi o zmianę wymagania
dotyczącego ceny ofertowej z brutto, na cenę ofertową netto.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany. Zamawiający podtrzymuje aktualne postanowienia
Zapytania Ofertowego w tym IPU we wskazanym zakresie.
Pytanie 16.
W związku z opublikowaniem przez Zamawiającego kwot, jakie Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w danym Obszarze (w złotych brutto) w trakcie
trwania postępowania przetargowego, co stanowi istotną informację, Wykonawca wnosi o
odpowiednie przedłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający odmawia przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający wyjaśnia, iż
podanie kwot jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych
części zamówienia nie było w ogóle obowiązkiem Zamawiającego i nastąpiło dnia 2 kwietnia
2019 r., a więc na ponad 2 tygodnie przed upływem terminu składania ofert. Co więcej
wydaje się, iż podanie przedmiotowych kwot samo przez się nie powoduje konieczności
wprowadzenia zmian w ofertach Wykonawcy, skoro Zamawiający kwot tych nie musiał
podać.
Pytanie 17.
W związku z wytycznymi przyjętymi w dniu 6 marca 2019 r. przez PTPiREE określającymi
„Zasady udostępniania elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia”,
które wprowadzają nowe zasady dostępu do podbudowy słupowej operatorów sieci
elektroenergetycznych, a które to zasady nie są uwzględnione w postępowaniu
przetargowym ani w dokumentacji przetargowej, a stanowi to istotną informację mającą
wpływ zarówno na wycenę i realizację prac, Wykonawca wnosi o komentarz.
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Odpowiedź:
W treści Opisu Przedmiotu Zamówienia założono budowę sieci w szczególności na istniejącej
podbudowie słupowej. W treści IPU wskazano natomiast w szczególności, iż Dokumentacja
Budowy, jak też wszelkie dokumenty niezbędne do jej sporządzenia muszą spełniać wszelkie
wymagania stawiane przez organy administracji publicznej oraz osoby trzecie, których
współdziałanie, uzgodnienia lub zgody są niezbędne do sporządzenia tej Dokumentacji i
należytego wykonania Umowy, w szczególności wymagania gestorów mediów i właścicieli
infrastruktury technicznej [§ 4 ust. 4 IPU] oraz, że Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej
wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości odbioru Etapu III danego Odcinka, posiadać i
na ewentualne żądanie Zamawiającego, w ciągu 2 (dwóch) dni przedłożyć Zamawiającemu
pisemne potwierdzenia dokonania wszelkich czynności związanych ze zgłoszeniem i
inwentaryzacją tego Odcinka na mapach, w zestawieniach, rejestrach etc. (jeśli jest to
wymagane obowiązującymi przepisami przede wszystkim prawa publicznego lub
postanowieniami aktów wewnętrznych uprawnionych podmiotów, w tym przede wszystkim
gestorów mediów) [§ 6 ust. 7 pkt 3) IPU].
Zatem to Wykonawca – jako profesjonalista - powinien rozważyć, czy i w jakim zakresie
powołany przez Wykonawcę w treści pytania dokument będzie wpływał na sposób realizacji
Przedmiotu Umowy i w jakim zakresie go uwzględnić (stosować). Przyjęcie powołanego w
pytaniu dokumentu może stanowić prawdopodobnie ułatwienie dla Wykonawców, przez
określenie generalnych standardów gestorów. Podkreślić trzeba jednak jeszcze raz, że
decyzja co do tego jakie regulacje gestorów sieci stosować należy do Wykonawcy, który musi
uwzględnić przy podejmowaniu tej decyzji treść IPU.

Wojciech Wojciechowski
pełnomocnik
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