Załącznik nr 10 do Umowy
Wytyczne
do podziału na Odcinki Projektowe/Funkcjonalne oraz do sporządzenia Harmonogramów
I.

Postanowienia ogólne.
A. Przedmiot danej Umowy będzie świadczony przez Wykonawcę częściami poprzez
wykonanie przez Wykonawcę wszystkich rodzajów prac składających się na
Przedmiot Umowy w odniesieniu do danych (poszczególnych) Odcinków. Wykonawca
w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od zawarcia danej (każdej) Umowy, zobowiązuje
się do przedstawiania Zamawiającemu (odrębnie w odniesieniu do każdej Umowy):
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.
Podział Przedmiotu Umowy, o którym mowa oraz Harmonogramy muszą uwzględniać
postanowienia niniejszego załącznika. Zamawiający zatwierdzi propozycję podziału
Przedmiotu Umowy na Odcinki oraz Harmonogramy albo odmówi ich zatwierdzenia –
jeśli wskazany podział lub Harmonogramy nie będzie spełniał wymagań wskazanych
w niniejszym załączniku do Umowy oraz innych postanowień Umowy - w terminie 14
(czternastu) dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu propozycji podziału oraz
Harmonogramów. Jeżeli Zamawiający nie ustosunkuje się do propozycji podziału, o
której mowa oraz Harmonogramów, w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzającym, ale wyraźnie potwierdzi ich otrzymanie, przyjmuje się, iż zatwierdził
przedmiotową propozycję podziału oraz Harmonogramy z upływem wskazanego
terminu. Terminy ustalone w zatwierdzonych przez Zamawiającego propozycji
podziału, o którym mowa oraz Harmonogramach są wiążące dla Wykonawcy, a ich
przekroczenie stanowi podstawę do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego,
zgodnie z postanowieniami Umowy.
Propozycja podziału Przedmiotu Umowy na Odcinki musi określać nadto: a) długości
Sieci (odrębnie doziemnej i napowietrznej) na poszczególnych Odcinkach oraz b)
liczbę Gospodarstw Domowych do objęcia Siecią na poszczególnych Odcinkach –
ustalone w obu przypadkach w oparciu o Projekt Koncepcyjny.
B. Zatwierdzenie danej propozycji podziału na Odcinki lub Harmonogramów przez
Zamawiającego w żadnym przypadku nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy za
przekroczenie Terminu Zakończenia Podstawowego Przedmiotu Umowy,
definiowanego w IPU, ani innych zobowiązań Wykonawcy i uprawnień
Zamawiającego w razie niezgodności propozycji podziału lub Harmonogramów z
Umową.
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II.

Szczegółowe Wytyczne do podziału na Odcinki oraz do sporządzenia danego
Harmonogramu i Harmonogramów wykonania Sieci POPC - w zakresie objęcia tą
Siecią Gospodarstw Domowych.
A. Wykonawca jest zobowiązany zaproponować Zamawiającemu na warunkach
wskazanych w Umowie odrębny Harmonogram wykonania Sieci POPC w zakresie
objęcia tą Siecią Gospodarstw Domowych dla każdego Odcinka. Harmonogram musi
uwzględniać wszelkie postanowienia Umowy.
B. Wykonawca jest zobowiązany tak ukształtować Harmonogramy, by łącznie:
1) dla poszczególnych Obszarów w odniesieniu do których zawarł Umowę na
wykonanie zamówienia, liczba Gospodarstw Domowych:
a) objętych Odcinkami, których Etap III (Etap Budowa) zostanie wykonany przez
Wykonawcę należycie i jednocześnie
b) które to Odcinki zostaną objęte Odbiorem Etapu III przez Zamawiającego,
w poszczególnych miesiącach kolejnych lat, była nie mniejsza niż podana w tabeli
poniżej (podana w tej tabeli odrębnie dla każdego miesiąca1)
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Celem uniknięcia wątpliwości, Zamawiający wskazuje, iż podanych wartości nie wskazano narastająco.
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2) w żadnym przypadku nie przekroczyć Terminu Zakończenia Podstawowego
Przedmiotu Umowy (danej Umowy).
C. Wykonawca jest zobowiązany w każdym Harmonogramie wskazać przede wszystkim
terminem dziennym (poprzez podanie dokładnej daty: dnia, miesiąca i roku),
założony (przyjęty) przez siebie termin zgłoszenia Zamawiającemu gotowości Odbioru
Etapu III – Etapu Budowa danego Odcinka. Wykonawca jest nadto zobowiązany
uwzględnić przy sporządzaniu Harmonogramu danego Odcinka następujące
maksymalne czasy wykonywania poszczególnych świadczeń Wykonawcy (Kamieni
Milowych) i w oparciu o nie (lub krótsze) wskazać w Harmonogramie terminy dzienne
(dni, miesiące i lata) wykonania wskazanych w poniższej tabeli (kolumna lewa)
Kamieni Milowych na danym Odcinku.

Poszczególne Kamienie Milowe (wskazane i opisane w
Załączniku nr 9 do OPZ)
1) Zamówienie map aktualizowanych
2) Gotowy komplet map aktualizowanych
3) Uzgodnienia lokalizacyjne
4) Wystąpienie o warunki o przyłączenie do sieci
energetycznej
5) Uzyskanie warunków o przyłączenie do sieci
energetycznej
6) Protokół z Narady Koordynacyjnej
7) Kompletny projekt budowlany
8) Wykonanie projektu organizacji ruchu
9) Wniosek o zajęcie pasa drogowego
10) Rozpoczęcie prac budowlanych
11) Zakończenie prac budowlanych
12) Rozpoczęcie budowy sieci optycznej
13) Wyspawanie PO/PG/PD
14) Zgłoszenie do uruchomienia sieci
15) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
16) Zweryfikowanie elektronicznej listy adresowej
17) Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie
Zadania

Maksymalny czas wykonania
świadczeń w ramach danego
Kamienia Milowego licząc wstecz
od założonego i wskazanego w
danym Harmonogramie terminu
zgłoszenia gotowości do Odbioru
Etapu III – Etapu Budowa danego
Odcinka [w dniach]
540
420
330
390
300
300
240
210
180
90
60
45
0

UWAGA: jeżeli przy tworzeniu przez Wykonawcę Harmonogramów dla wszystkich Odcinków
dla potrzeb wykonywania danej Umowy (na danym Obszarze), przy uwzględnieniu terminów
podanych w tabeli powyżej w niniejszym podpunkcie pod lit. C. okaże się, iż uwzględniając te
terminy, Wykonawca nie jest w stanie stworzyć Harmonogramów, wedle których
Wykonawca zapewni spełnienie wymagań opisanych pod lit. B. powyżej dla Obszaru, którego
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ta Umowa dotyczy (w zakresie ilości Gospodarstw Domowych tam wskazanych w
poszczególnych miesiącach kolejnych lat), Wykonawca jest zobowiązany tak skrócić terminy
wykonania wybranych przez siebie Kamieni Milowych na poszczególnych Odcinkach, by
spełnić wymagania opisane pod lit. B, w tym w tabeli pod tym punktem.
III.
Szczegółowe Wytyczne do podziału na Odcinki oraz do sporządzenia
Harmonogramów wykonania Sieci POPC - w zakresie podłączania do tej Sieci
Jednostek Oświatowych.
A. Wykonawca jest zobowiązany zaproponować Zamawiającemu na warunkach
wskazanych w Umowie odrębny Harmonogram wykonania Sieci POPC w zakresie
podłączenia do tej Sieci każdej Jednostki Oświatowej – danego Odcinka.
Harmonogram musi uwzględniać wszelkie postanowienia Umowy, w tym pkt III.
niniejszego Załącznika.
B. Wykonawca jest zobowiązany tak ukształtować Harmonogramy, by łącznie:
1) dla poszczególnych Obszarów w odniesieniu do których zawarł Umowę na
wykonanie zamówienia, liczba Jednostek Oświatowych
a)
objętych Odcinkami, których Etap III (Etap Budowa) zostanie wykonany
przez Wykonawcę należycie i jednocześnie
b)
które to Odcinki zostaną objęte Odbiorem Etapu III przez Zamawiającego,
w poszczególnych miesiącach kolejnych lat, była nie mniejsza niż podana w tabeli
poniżej (podana w tej tabeli odrębnie dla każdego miesiąca2)

KRAKOWSKI CZĘŚĆ A i KRAKÓW

09.01.2021
106

09.07.2021
26

2) w żadnym przypadku nie przekroczyć Terminu Zakończenia Podstawowego
Przedmiotu Umowy (danej Umowy).
C. Wykonawca jest zobowiązany w każdym Harmonogramie wskazać przede wszystkim
terminem dziennym (poprzez podanie dokładnej daty: dnia, miesiąca i roku),
założony (przyjęty) przez siebie termin zgłoszenia Zamawiającemu gotowości Odbioru
Etapu III – Etapu Budowa danego Odcinka. Wykonawca jest nadto zobowiązany
uwzględnić przy sporządzaniu Harmonogramu danego Odcinka następujące
maksymalne czasy wykonywania poszczególnych świadczeń Wykonawcy (Kamieni
Milowych) i w oparciu o nie (lub krótsze) wskazać w Harmonogramie terminy dzienne
(dni, miesiące i lata) wykonania wskazanych w poniższej tabeli (kolumna lewa)
Kamieni Milowych na danym Odcinku.

Poszczególne Kamienie Milowe (wskazane i opisane w
Załączniku nr 9 do OPZ)
2

Maksymalny czas wykonania
świadczeń w ramach danego
Kamienia Milowego licząc wstecz
od założonego i wskazanego w
danym Harmonogramie terminu
zgłoszenia gotowości do Odbioru
Etapu III – Etapu Budowa danego

Celem uniknięcia wątpliwości, Zamawiający wskazuje, iż podanych wartości nie wskazano narastająco.
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Odcinka [w dniach]

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Zamówienie map aktualizowanych
Gotowy komplet map aktualizowanych
Uzgodnienia lokalizacyjne
Wystąpienie o warunki o przyłączenie do sieci
energetycznej
Uzyskanie warunków o przyłączenie do sieci
energetycznej
Protokół z Narady Koordynacyjnej
Kompletny projekt budowlany
Wykonanie projektu organizacji ruchu
Wniosek o zajęcie pasa drogowego
Rozpoczęcie prac budowlanych
Zakończenie prac budowlanych
Rozpoczęcie budowy sieci optycznej
Wyspawanie PO/PG/PD
Zgłoszenie do uruchomienia sieci
Wykonanie instalacji w Jednostce Oświatowej
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
Zweryfikowanie elektronicznej listy adresowej
Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie
Zadania

540
420
330
390
300
300
240
210
180
90
60
45
45
0

UWAGA: jeżeli przy tworzeniu przez Wykonawcę Harmonogramów dla wszystkich Odcinków
dla potrzeb wykonywania danej Umowy (na danym Obszarze), przy uwzględnieniu terminów
podanych w tabeli powyżej w niniejszym podpunkcie pod lit. C. okaże się, iż uwzględniając te
terminy, Wykonawca nie jest w stanie stworzyć Harmonogramów, wedle których
Wykonawca zapewni spełnienie wymagań opisanych pod lit. B. powyżej dla Obszaru, którego
ta Umowa dotyczy (w zakresie ilości Jednostek Oświatowych tam wskazanych w
poszczególnych miesiącach kolejnych lat), Wykonawca jest zobowiązany tak skrócić terminy
wykonania wybranych przez siebie Kamieni Milowych na poszczególnych Odcinkach, by
spełnić wymagania opisane pod lit. B, w tym w tabeli pod tym punktem.
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