Warszawa, dnia 04 sierpnia 2021r.
Strona WWW
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2
Dotyczy: „Dzierżawę włókien światłowodowych na okres 36 miesięcy” – COI-ZAK.262.20.2021
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień oraz zmianę SWZ w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy.
1. Pytanie nr 1: Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy
prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona
Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że komparycja umowy zostanie dostosowana do formy
prawnej wykonawcy.
2. Pytanie nr 2: Wykonawca zwraca się o modyfikację treści postanowień § 8, ust 8 umowy zgodnie z
którym: „Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w ramach Umowy nie przekroczy 100
% całkowitej kwoty za realizację Przedmiotu Umowy, określonej w stawce netto w § 6, ust. 1
Umowy” - określenie wysokości kar umownych stwarza możliwość oceny ryzyka kontraktowego
związanego z realizacją umowy. Z uwagi na okoliczność, że funkcją kary umownej jest
zabezpieczenie terminowego i należytego wykonania prac, a więc z tego względu kary umowne nie
powinny być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla Wykonawcy - proponuje zatem
ograniczenie całkowitej wysokości kar umownych do 50 % wartości Umowy brutto. W sytuacji
gdyby jednak Zamawiający nie podzielił tego stanowiska i nie uwzględnił ograniczenia całkowitej
wysokości kar umownych do proponowanej wysokości Wykonawca zwraca się o rozważenie innej
wartości procentowej. Czy Zamawiający dokonana modyfikacji treści umowy?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany par. 8 ust. 8 umowy, który otrzymuje następujące
brzmienie: „Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w ramach Umowy nie przekroczy
70 % całkowitej kwoty za realizację Przedmiotu Umowy, określonej w stawce netto w § 6 ust. 1
Umowy”.
3. Pytanie nr 3 : Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację zapisu § 8, ust 5 umowy,
wskazującego, że „Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu
przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych” - w świetle przedstawionej regulacji Wykonawca zwraca się o
uzupełnienie zapisu poprzez wskazanie, że „łączna wysokość odszkodowania z tytułu roszczeń wraz
z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy”. Zwrócić należy uwagę, że
wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania umożliwia oszacowanie ryzyka kontraktowego
związanego z realizacją umowy. Czy Zamawiający dokonana modyfikacji treści umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.
4. Pytanie nr 4 : Zgodnie z treścią § 8, ust 4 umowy „Zamawiający ma prawo do potrącania kar
umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia” - w celu uniknięcia w tym zakresie
nieporozumień Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne naliczenie i potrącenie kar
umownych poprzedzone zostanie postępowaniem, które potwierdzi prawidłowość naliczania kar
umownych. Powyższe wynika z okoliczności, że kara umowna powinna przysługiwać
Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia
procedury, w toku której Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Czy
Zamawiający dokonana modyfikacji treści umowy?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że kary umowne zostaną naliczone zgodnie z
postanowieniami umowy. Naliczenie kary umownej nie wyłącza możliwości przedstawienia
przez wykonawcę stanowiska w tym zakresie.
5. Pytanie nr 5 : Wykonawca wnosi aby na zasadzie wzajemności, wszystkie postanowienia dotyczące
poufności danych i informacji, w szczególności §5 PPU miały charakter obustronnie –
zobowiązujący.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.
Ponadto Wykonawca wnosi aby do PPU dodać postanowieni o tzw. udostępnieniu danych
osobowych personelu/przedstawicieli Stron. Oczywistym jest bowiem, że do takiego
udostępnienia dojdzie, a w wyniku tego Strony staną się niezależnymi administratorami w/w
danych osobowych. Poniżej propozycja zapisów, które mogą zostać zmienione poprzez
dostosowanie ich do faktycznych relacji pomiędzy Stronami: „Wzajemne udostępnienie danych
osobowych pracowników i współpracowników Stron.
1)

W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich
pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu
umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także –
w zależności od specyfiki współpracy - umożliwienia dostępu fizycznego do
nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów teleinformatycznych drugiej
Strony.

2)

W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane
osobowe osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów
w celu umożliwienia kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania
przedstawicieli Stron.

3)

Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt
1) oraz 2) powyżej, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im
danych. Każda ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych
samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych
osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.

4)

Strony wzajemnie przekażą swoim pracownikom i współpracownikom treść
określonych przez drugą Stronę Informacji o danych osobowych dotyczącej

pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem ich danych
osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą
przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz
integralność przez czas trwania Umowy, a także 5 lat dłużej.
5) Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej
lub e-mailowej, druga Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści
Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej
Strony, dostępnej na stronie www.______________________(wersja Wykonawcy),
www.__________ (wersja Zamawiającego).”
Czy Zamawiający dokonana modyfikacji treści umowy?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
6. Pytanie nr 6 : W postepowaniu COI-ZAK.262.20.2021 na DZIERŻAWĘ WŁÓKIEN
ŚWIATŁOWODOWYCH NA OKRES 36 MIESIĘCY, w części 1 i 2 wymagają Państwo 21 dni na
dokonanie zestawienia:
Część I: 1) dwa włókna (2J) światłowodowe w relacji Warszawa ul. Pawińskiego 17/21 -> Warszawa
ul. 11 Listopada 23 (relacja 1), 2) dwa włókna (2J) światłowodowe w relacji Warszawa ul.
Pawińskiego 17/21 -> Warszawa ul. 11 Listopada 23 (relacja 2)
Część II: 1) cztery włókna (4J) światłowodowe w relacji Warszawa ul. 11 Listopada 23 -> Warszawa
Aleje Jerozolimskie 132 - 136 (relacja 3), 2) cztery włókna (4J) światłowodowe w relacji Warszawa
ul. 11 Listopada 23 -> Warszawa Aleje Jerozolimskie 132 - 136 (relacja4)
Czyli dwóch niezależnych tras włókien dla każdej części z w/w relacji. Terminie (21 dni) dwóch
niezależnych tras Wykonawca musiałby te prasy mieć już zestawione. 21 dni to jest realny termin
na oddanie 1 trasy w każdej relacji, zestawienie drugiej relacji wymaga nakładów finansowych,
rzeczowych a co najważniejsze czasowych niezbędnych na przeprocesowanie zgód i otrzymanie
niezbędnych formalnych pozwoleń. Realny termin na zestawienie drugiej, alternatywnej relacji dla
każdej z tras to min 120 dni.
Proszę o zmianę wymagań w zakresie oddania relacji: 1 i 3 do 21 dni od daty podpisania umowy, 2
i 4 – do 120 dni.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ w zakresie części I i II. W zakresie
części III, SWZ zostaje zmieniona w następującym zakresie:
1. Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców
a. Pkt. 6 uzyskuje brzmienie: „Termin wykonania zamówienia: Dzierżawa włókien
światłowodowych na okres 36 miesięcy. W zakresie części I i II: Aktywacja musi
nastąpić maksymalnie w ciągu 21 Dni od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie
wcześniej niż w dniu 01.09.2021. W zakresie części III: Aktywacja musi nastąpić
w dniu 15.10.2021
b. Pkt. 20.4 -20.8 uzyskują brzmienie:
20.4 W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie oferty na podstawie

następujących kryteriów dla część I, II, III:
Część I, II:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena

60

2.

Termin aktywacji łączy

20

3.

Usunięcie awarii łącza

20
Część III:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1. Cena

60

2. Usunięcie awarii łącza

40

20.5 Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt.
20.6 Zasady oceny kryterium „Cena" (C) dla Części I, II, III:
20.6.1 W przypadku kryterium „Cena" Wykonawca otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc
po przecinku liczbę punktów wynikających z działania:
Pi(C) = C(min) / C(i) x 60
gdzie:
Pi(C) = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena" (C)
C(min) = najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
C(i) = cena oferty badanej
60 = oznacza wagę
20.6.2 Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 60
pkt.
20.7 „Zasady oceny kryterium „Termin aktywacji łącza” (T) dla Części I i II:
20.7.1 W przypadku kryterium „termin aktywacji łącza” Wykonawca zobowiązany jest do
aktywacji łącza w terminie maksymalnie do 21 dni od daty zawarcia umowy.
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za skrócenie terminu aktywacji łącza zgodnie
z poniższym pkt 20.7.2.
20.7.2 Oferta otrzyma następującą liczbę punktów w kryterium „termin aktywacji łącza”,
tj.:
Termin aktywacji łącza
18 dni
15 dni
10 dni

Liczba przyznanych punktów
10
15
20

20.7.3 Zamawiający oceni niniejsze kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy
zawartego w Formularzu oferty.
20.7.4 W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego Czasu usunięcia terminu aktywacji
łącza w zakresie Części I oraz Części II, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje
maksymalny termin aktywacji łącza wynoszący 21 dni od dnia zawarcia Umowy.
20.8 Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 20 pkt.
20.9 Zasady oceny kryterium „Usunięcie awarii łącza” (A) dla Części I, II, III:
20.9.1 W przypadku kryterium „Usunięcie awarii łącza” Wykonawca zobowiązany jest do

usunięcia awarii łącza w terminie maksymalnie do 12 godzin od jej zgłoszenia lub od
chwili poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o awarii. Dodatkowe
punkty zostaną przyznane za skrócenie czasu usunięcia awarii łącza zgodnie z
poniższym pkt 20.9.2.
20.9.2 Oferta otrzyma następującą liczbę punktów w kryterium „Usunięcie awarii łącza”,
tj.:
Czas Usunięcie awarii łącza

Liczba przyznanych punktów

10 godzin
9 godzin
8 godzin

10
15
20

20.9.3 Zamawiający oceni niniejsze kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy
zawartego w Formularzu oferty.
20.9.4 W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego Czasu usunięcia awarii łącza,
Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny czas usunięcia awarii
wynoszący 24 godziny.
20.9.5 Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 20
pkt.
20.10 Obliczenie łącznej liczby punktów (dla Części I, II, III) uzyskanych przez Wykonawcę
(spośród ofert podlegających ocenie) na podstawie sumy uzyskanych punktów w
kryterium „cena”, kryterium „termin aktywacji łącza” (tylko dla Części I i II) kryterium „Czas
usunięcia awarii łącza” zgodnie ze wzorem:
R = C + T+ A
gdzie
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
T - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,termin aktywacji łącza” – tylko dla
Części I i II
A – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,czas usunięcie awarii łącza”
R – łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów
2. Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia:
a. Pkt. 4 uzyskuje brzmienie: Rozpoczęcie świadczenia Usługi (tj. dostawa,
instalacja i konfiguracja sprzętu) nastąpi nie później 21 dni od podpisania
umowy. („data aktywacji”) w zakresie części I i II. Dla części III rozpoczęcie
świadczenia Usługi (tj. dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu) nastąpi w dniu
15.10.2021.
b. Pkt. 6.2. uzyskuje brzmienie: „Rozpoczęcie świadczenia Usługi (tj. dostawa,
instalacja i konfiguracja sprzętu) nastąpi nie później 21 dni od podpisania
umowy. („data aktywacji”) w zakresie części I i II. Dla części III rozpoczęcie
świadczenia Usługi (tj. dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu) nastąpi w dniu
15.10.2021”
3. Rozdział III Projektowane postanowienia umowy:

a. §1 ust. 3 „Usługa będzie aktywna nie później niż w ciągu 21 dni od podpisania
umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu 01.09.2021 r. („Data aktywacji”)1.
Usługa będzie aktywna nie później niż 15.10.2021 r. („Data aktywacji”)2.
4. Rozdział IV - Formularz Oferty wraz z załącznikami – tekst jednolity stanowi załącznik do
niniejszej zmiany SWZ.
7. Pytanie nr 7 : Z uwagi na specyficzny charakter umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy
zgodzić się ze stanowiskiem Prezesa UZP wyrażonym w Raporcie Urzędu Zamówień Publicznych,
dotyczącym stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych z dnia marca 2018 r[1]. iż
„bardzo ważne jest wyważenie interesów obu stron stosunku zobowiązaniowego wynikającego z
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z jednej strony zamawiający, uwzględniając funkcje,
jaki kary umowne mają realizować przy wykonywaniu przedsięwzięć publicznych, powinni tak
kształtować postanowienia umowne dotyczące tego zagadnienia, aby odpowiednio zabezpieczyć
interes publiczny i właściwą realizację zamówienia publicznego. Z drugiej zaś strony powinność
zamawiających do należytego zabezpieczenia interesu publicznego nie może prowadzić do
przerzucenia na wykonawców odpowiedzialności za zdarzenia, które pozostają poza ich kontrolą,
czyli na których powstanie nie mają oni wpływu. Niedopuszczalne jest również kształtowanie
wysokości kar w sposób całkowicie dowolny, bez jakiegokolwiek racjonalnego powiązania z
uszczerbkiem po stronie zamawiającego. W tym kontekście kary umowne powinny być określone
w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody –tak aby spełniały swoje funkcje, ale nie
zniechęcały do udziału w zamówieniach publicznych. (…) Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności
w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i mogą stanowić przyczynę małego
zainteresowania wykonawców ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego, co wpływa na
konkurencyjność postępowań oraz niekiedy konieczność ich unieważnienia. W takim przypadku
wykonawcy na etapie sformułowania warunków umownych mają pełne prawo kwestionować
czynności podjęte przez zamawiających jako naruszające zasadę proporcjonalności udzielania
zamówień publicznych, a przez to niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych”.
Stanowisko Prezesa UZP znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby odwoławczej, w
którym podkreśla się, iż „nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy
przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie
odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do
rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej
wykonywanie”[2].
Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie przypadków
nienależytego wykonania umowy określonych w § 8 Umowy oraz rozważenie zmniejszenia
wysokości kar umownych, zgodnie z poniższą propozycją:
§ 8 . 2.2) w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia Awarii określonego w § 7 ust. 3 pkt 3
Umowy, w wysokości 100 250 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
§ 8 .2.3) w przypadku przekroczenia maksymalnej miesięcznej niedostępności łącza, o której mowa
w § 2 ust. 2 pkt 6 Umowy, w wysokości 1,5 2,5% miesięcznego wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia;
ODPOWIEDŹ:
1
2

Dotyczy Części I i II.
Dotyczy Części III

Zamawiający dokonuje zmiany:
§8 ust. 2 pkt 2), który otrzymuje brzmienie:
„w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia Awarii określonego w § 7 ust. 3 pkt 3 Umowy,
w wysokości 125 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki”
§8 ust. 2 pkt 3), który otrzymuje brzmienie:
„w przypadku przekroczenia maksymalnej miesięcznej niedostępności łącza, o której mowa w §
2 ust. 2 pkt 6 Umowy, w wysokości 1,7% miesięcznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w
§ 6 ust. 2 pkt 2 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia”
8. Pytanie nr 8 : W związku z wymaganiami zawartymi w pkt. 6.3 odnośnie niepokrywania się tras 1 i
oraz 3 i 4 dla części 1 oraz 2, prosimy o potwierdzenie, iż w lokalizacji Warszawa ul. Pawińskiego
17/21 oraz Warszawa ul. 11 Listopada 23 dostępne są dwa niezależne wejścia do budynków
(kanalizacja teletechniczna) pozwalające Wykonawcy na spełnienie warunku nie pokrywania się
tras poszczególnych relacji. Jeśli w którejś z lokalizacji nie jest dostępna niezależna kanalizacja
teletechniczna, prosimy o modyfikację wymogu i wyrażenie zgody na wprowadzenie niezależnych
kabli światłowodowych dla każdej relacji w jednej kanalizacji teletechnicznej.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie niezależnych kabli
światłowodowych, w każdej z lokalizacji, w jednej kanalizacji teletechnicznej, o ile nie ma
technicznych możliwości prowadzenia trasy osobnymi kanalizacjami technicznymi.
9. Pytanie nr 9 : W związku z odległościami jakie dzielą wskazane w SIWZ lokalizacje, które należy
połączyć, pragniemy zwrócić uwagę, iż wymagany termin 21 dni (ale nie wcześniej niż od
01.09.2021) na uruchomienie usług będących przedmiotem zamówienia jest nierealny biorąc pod
uwagę zakres prac obejmujących konieczność wykonania niezbędnych prac budowlanych
związanych z zestawieniem sieci światłowodowej w celu zapewnienia redundancji dla każdej z tras
w części I i II. W związku z powyższym wnioskujemy o wydłużenie terminu rozpoczęcia świadczenia
usług do 90 dni od daty podpisania umowy. Jest to standardowy termin realizacji wszelkich zadań
związanych z budową i zestawieniem infrastruktury telekomunikacyjnej wynikający z przepisów
prawa, sztuki budowlanej oraz procedur administracyjnych. Wyznaczenie tak krótkiego terminu
uruchomienia usług biorąc pod uwagę odległości dzielące wskazane w postępowaniu lokalizacje, a
co za tym idzie zakres prac, które wykonawcy muszą wykonać oznacza, iż jest to zamówienie
skierowane tylko do wąskiego grona wykonawców, którzy mogą posiadać już swoje sieci we
wskazanych lokalizacjach. Należy wskazać, iż Zamawiający sam ogranicza konkurencję poprzez
wyznaczanie nierealnych dla większości zainteresowanych podmiotów termin realizacji
zamówienia, a tym samym naraża się na zarzut niegospodarności w wydatkowaniu środków
publicznych poprzez uzyskanie niekonkurencyjnych ofert w związku z faktem, iż inni potencjalni
wykonawcy ze względu na wskazany parametr odstąpią od możliwości złożenia oferty. W związku
z powyższym wnioskujemy o wydłużenie terminu uruchomienia usług będących przedmiotem
zamówienia do 90 dni od daty zawarcia umowy.
ODPOWIEDŹ: Odpowiedź jak w pytaniu numer 6.
10. Pytanie nr 10 : Zwracamy się z prośbą o możliwość odbycia wizji na obiekatach w lokalizacjach :
ul. Pawińskiego 17/21

Aleje Jerozolimskie 132- 136
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje możliwości odbycia wizji na obiektach w lokalizacji
ul.Pawińskiego 17/21 oraz Aleje Jerozolimskie 132- 136, przed podpisaniem umowy.
11. Pytanie nr 11 : Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 27.08.2021 r.
Prośbę swą uzasadniamy tym, iż przygotowanie kompletnej oferty wymaga od nas czasu.
Zwracamy się również o możliwość odbycia wizji lokalnej w dwóch lokalizacjach oraz czasu na
analizę zebranych danych i informacji w celu zaoferowania Zamawiającemu odpowiedniej ceny
oraz zapoznania się ze stanem faktycznym i doprecyzowanie opcji i możliwości po stronie
Wykonawcy, aby móc zaproponować Zamawiającemu wykonanie zadania w najlepszy możliwy
sposób.
Ponadto termin przygotowywania ofert przypadł na okres wakacyjny, w którym spora część
pracowników Wykonawcy korzysta z urlopów wypoczynkowych, w tym również specjaliści
przygotowywujący dane oferty. Utrudniony jest również cały proces związany z zebraniem zgód
oraz podpisów w celu złożenia oferty.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 09.08.2021 r.
12. Pytanie nr 12 : § 2 ust. 2 pkt 5 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści ust. 5 na „w razie potrzeby
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego o planowanych pracach z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, na adres e-mail:………….
Informacja będzie zawierać czas rozpoczęcia konserwacji sieci i orientacyjny czas jej zakończenia.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.
13. Pytanie nr 13 : 2. § 2 ust. 2 pkt 7 Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie terminu demontażu i
odebrania sprzętu po zakończeniu świadczenia usługi do 30 dni od dnia zakończenia świadczenia
Usługi.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany §2 ust. 2 pkt 7), który otrzymuje brzmienie:
„po zakończeniu świadczenia Usługi zdemontować i odebrać sprzęt, o którym mowa w punkcie
2 powyżej z miejsc gdzie dane urządzenia zostały zamontowane, w terminie 20 dni od dnia
zakończenia świadczenia Usługi”
14. Pytanie nr 14 : 3. § 2 ust. 5 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści zdania pierwszego niniejszego
ustępu na: „Wykonawca zapewnia, że wyniku zawarcia Umowy nie dojdzie z jego winy do
naruszenia praw osób trzecich.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.
15. Pytanie nr 15 : 4. § 3 ust. 5 Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po ust. 4 ust. 5 o treści „Protokół
odbioru uznaje się za podpisany bez zastrzeżeń, jeżeli w terminie 5 dni od jego otrzymania przez
Zamawiającego, nie zgłosi zastrzeżeń albo nie podpisze on Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.

16. Pytanie nr 16 : 5. § 4 ust. 6 Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści zdania pierwszego niniejszego
ust. na „W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 lub 5, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 złotych za każdy przypadek niewykonania któregoś
z ww. zobowiązań.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.
17. Pytanie nr 17 : 6. § 5 Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści § 5 na:
„
1. Strony nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji
Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010 z późm. zm.).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w
formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową, uzyskane w trakcie
negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie
jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Dzierżawcy lub Wydzierżawiającemu w
związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały
pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym,
gospodarczym,
ekonomicznym,
prawnym,
technicznym,
organizacyjnym,
handlowym,
administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Wydzierżawiającego lub Dzierżawcy, a także
innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Wydzierżawiający lub Dzierżawca pozostaje w
stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje
Poufne).
3. Każda ze Stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawniać, upubliczniać,
przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż
realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
1) które są dostępne każdej ze Stron przed ich ujawnieniem przez drugą Stronę;
2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Stronę zobowiązania do zachowania
poufności;
3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich
informacji;
4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz; 5) które stanowią informacje
powszechnie znane.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, każda ze Stron może ujawniać Informacje Poufne
swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem,
że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach
określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób każda ze Stron ponosi
odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże każdą ze
Stron bezterminowo także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
7. Każda ze Stron zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu
Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie drugiej
Strony, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w
tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów
archiwalnych, który każda ze Stron uprawniona jest zachować.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.

18. Pytanie nr 18 : § 6 ust. 12 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści ust. 12 na „Za dzień zapłaty
uważa się
datę uznania środków na rachunku bankowym Wykonawcy.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.

19. Pytanie nr 19 : § 7 ust. 2 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszego ust. na „Na potrzeby
niniejszej Umowy wprowadza się pojęcie „Awarii” oznaczające brak możliwości korzystania z
Usługi, z wyłączeniem sytuacji, gdy brak możliwości korzystania przez Zamawiającego z Usługi
spowodowany jest: przyczynami o charakterze siły wyższej, gdy odpowiedzialność za ten stan
ponosi Zamawiający, planowaną konserwacją sieci lub przyczynami nie stanowiącymi winy
Wykonawcy.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.

20. Pytanie nr 20 : § 7 ust. 4 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszego ustępu na:
„Zgłoszenia Awarii
będą dokonywane na adres poczty elektronicznej:…………….. lub telefonicznie na numer
…………… lub poprzez elektroniczny system zgłoszeniowy przez osoby wyznaczone przez
Zamawiającego. Za datę i godzinę zgłoszenia Awarii uważa się dzień i godzinę jej zgłoszenia
telefonicznie, skutecznego wysłania wiadomości email lub zarejestrowania zgłoszenia przez
elektroniczny system zgłoszeniowy. W celu zarejestrowania przez Wykonawcę Awarii, Zamawiający
ma obowiązek podać poniższe Informacje:
a) nazwę i numer Klienta,
b) numer ewidencyjny Usługi,
c) czas wystąpienia Awarii,
d) nazwisko osoby zgłaszającej Awarię,
e) krótki opis Awarii,
f) nazwisko i telefon osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie Awarii w przypadku gdy jest to
inna osoba niż osoba kontaktowa określona w Umowie.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.
21. Pytanie nr 21 : § 7 ust. 7 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszego ustępu na:
„Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia Raportu przez Wykonawcę,
dokona jego akceptacji lub go odrzuci. Decyzja o akceptacji lub odrzuceniu zostanie Wykonawcy
przesłana na adres e-mail wskazany w § 12 ust. 2 Umowy. W przypadku, gdy do upływu ww.
terminu Zamawiający nie prześle Wykonawcy decyzji zgodnie ze zdaniem poprzednim, Raport
uznaje się za zaakceptowany.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.
22. Pytanie nr 22 : § 8 ust. 2 pkt 1 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary umownej na 0,2
% wysokości maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.

23. Pytanie nr 23 : § 8 ust. 2 pkt 2 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary umownej na 100
zł za każdą rozpoczętą godzinę
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
24. Pytanie nr 24 : § 8 ust. 2 pkt 3 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary umownej na
1/720 miesięcznego wynagrodzenia netto , o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, za każdą rozpoczętą
godzinę przekroczenia
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
25. Pytanie nr 25 : § 8 ust. 2 pkt 5 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary umownej na 10%
maksymalnego wynagrodzenia netto , o którym mowa w § 6 ust. 1
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany §8 ust. 2 pkt 5), który otrzymuje brzmienie:
„w przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;
26. Pytanie nr 26 : § 8 ust. 2 pkt 6 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary umownej na
2000 (dwa tysiące) złotych.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.
27. Pytanie nr 27 : § 8 ust. 7 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszego ustępu na: „Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za rzeczywiste szkody wyrządzone Zamawiającemu, wynikające z
niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy przez Wykonawcę.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.
28. Pytanie nr 28 : § 8 ust. 10 Czy Zamawiający dopuszcza dodanie ustępu 10 o treści:
„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy jest
ograniczona do wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, z wyłączeniem szkód
wynikających z celowego działania na szkodę Zamawiającego.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.
29. Pytanie nr 29 : § 9 ust. 1 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszego ustępu na „Z
zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, gdy
zajdzie jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1) zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 dni w aktywacji Usługi w stosunku do terminu
wskazanego w § 1 ust. 3 Umowy;
2) gdy podmiot pełniący funkcję organu założycielskiego Zamawiającego podjął decyzje
wpływające bezpośrednio na realizację Umowy lub sposób finansowania realizacji Umowy.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.
30. Pytanie nr 30 : § 9 ust. 6 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszego ustępu na
„Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy
z winy Wykonawcy nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego,

w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jakichkolwiek
roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu –
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.
31. Pytanie nr 31 : Czy zamawiający dopuszcza dodanie zapisów dotyczących ochrony danych
osobowych o treści:
„§ …
Ochrona danych osobowych
1. Dzierżawca oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
Pracowników wskazanych w Umowie. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe
są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, telefon i
e-mail.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.
3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie związku z
wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
[Dz. U. z dnia 24.05.2018 r. - poz. 1000] oraz przepisami RODO. Strony spełniły wobec siebie
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO.
4. Mając na uwadze powyższe Strony udostępniają sobie wzajemnie klauzule informacyjne
stanowiące załączniki nr 5 i 6.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje postanowienia SWZ.
32. Pytanie nr 32 : Czy w ramach referencji można podać także usługi dotyczące dzierżawy ciemnych
włókien światłowodowych na kwotę min 25 000 tys. zł brutto?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku
wykazania usługi dotyczącej dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych (co najmniej dwie
usługi o wartości co najmniej 25 000 zł brutto każda).
33. Pytanie nr 33 : Jak wygląda procedura przesyłania oferty w przypadku gdy e-puap lub miniportal
do szyfrowania oferty nie działają? Czy w takim wypadku oferta powinna zostać przesłana Na adres
: 'zamowienia.publiczne@coi.gov.pl' ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
34. Pytanie nr 34 : Proszę o podanie dokładnej lokalizacji zakończenia kabla FO w :
a) NASK 11 Listopada 23 – nr pomieszczenia – czy jest to pomieszczenie MMR ? ETR? Szafa ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskaże dokładną lokalizację zakończenia kabla FO po podpisaniu
umowy

b) AL. Jerozolimskie 132 – nr pomieszczenia /piętro ?
ODPOWIEDŹ: Główny Punku Dystrybucyjny 13p.
c) Olszewska 6 j/w ?
ODPOWIEDŹ: j/w
d) Pawińskiego 17/21 j/w ?
ODPOWIEDŹ: j/w
35. Pytanie nr 35 : Czy jest możliwość wykorzystania infrastruktury COI w podanych lokalizacjach ?
 w szczególności prosimy o podanie dostępnych możliwości w AL. Jerozolimskich 132 gdzie
z informacji pozyskanych wynika że COI ma kabel wychodzący z budynku na drugą stronę
Al. Jerozolimskich 132.
ODPOWIEDŹ: COI nie posiada własnej infrastruktury światłowodowej wychodzącej z budynku.
36. Pytanie nr 36 : We wszystkich wskazanych obiektach w SWZ :
a) Proszę o podanie typów kabla, mufy, ilości włókien do pozyskania dla tego zadania, dane
studni, do kogo należy kanalizacja?
ODPOWIEDŹ: Wszystkie niezbędne informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty
zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia ze swojej strony żadnej
infrastruktury (kabli, urządzeń) do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dodaje
jednocześnie, że nie jest właścicielem budynków, w których będzie świadczona usługa.
b) Czy jest miejsce na drugi stelaż i mufę /dokonano animizacji nazwy Wykonawcy/?
ODPOWIEDŹ: Odpowiedź jak w pytaniu 36 a).
c) Czy w podanych lokalizacjach jest wewnętrzna infrastruktura teletechniczna z której można
skorzystać nie odpłatnie?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z OPZ pkt 7.4. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z instalacją,
przeprowadzeniem, dzierżawą studzienek kanalizacyjnych, szachtów technicznych wewnątrz
budynków, nadzorem nad pracami wykonywanymi przez podmioty trzecie itp.
d) Jakie jest medium FO jednomodowa / wielomodowa?
ODPOWIEDŹ: Jednomodowe.
e) e) Jaki jest typ złącza ? ST/SC/FC/E2000/LC czy inne?
ODPOWIEDŹ: Typ złącza: LC.
f)

Czy w pomieszczeniu docelowym COI ma być kabel zakończony ODF? jaki typ? Jakie złącza?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje zakończenia na ODF (przełącznica światłowodowa) ze
złączem typu LC.

Zmianie ulegają zapisy w Rozdziale I SWZ:
1) pkt. 15.1. otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

2021-08-09

do godz.

11:00

o godz.

13:00

2) pkt. 15.2. otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi:
w dniu

2021-08-09

3) pkt. 17.1. otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 07.09.2021” .

