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     Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług dostępu do internetu”, BO-ZP.2610.36.2017.IZ 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1: 

„Część nr 1 SIWZ. Prosimy o przesunięcie daty uruchomienia usługi od 01.01.2018. Obecnie 

określony termin 01.12.2017 nie daje praktycznie szansy nowym podmiotom wykonać 

przyłącze optyczne, faworyzując niejako podmioty obecnie świadczące usługi.” 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że ze względu na konieczność zachowania ciągłości 

świadczenia usługi dostępu do Internetu, nie wyraża zgody na przesunięcie daty 

uruchomienia usługi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że obowiązująca umowa 

na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla części 1 jest aktywna do dnia 30 

listopada 2017 r. 

Pytanie 2: 

„Część nr 2 SIWZ. Prosimy o przesunięcie daty uruchomienia usługi od 01.01.2018. Obecnie 

określony termin 01.12.2017 nie daje praktycznie szansy nowym podmiotom wykonać 

przyłącze optyczne, faworyzując niejako podmioty obecnie świadczące usługi.” 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że ze względu na konieczność zachowania ciągłości 

świadczenia usługi dostępu do Internetu, nie wyraża zgody na przesunięcie daty 

uruchomienia usługi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że obowiązująca umowa 

na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla części 2 jest aktywna do dnia 30 

listopada 2017 r. 

 



 

Pytanie 3: 

„Część nr 1 SIWZ, Warunki Techniczne pkt 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czasowe 

wykorzystanie portu uplink 1Gb na urządzeniu przewidzianym do instalacji w pomieszczeniu nr 81? 

Pytanie wynika z niepełnej dostępności portów typu SFP+ i konieczności oczekiwania na dostawę po 

złożeniu zamówienia u dostawcy.” 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na czasowe wykorzystanie portu uplink 1Gb na urządzeniu 
przewidzianym do instalacji w pomieszczeniu nr 81. 

Pytanie 4: 

„Część nr 1 SIWZ, Dodatkowe informacje pkt 4. Jaki typ testów Zamawiający ma na myśli?” 

 

Odp.: Zamawiający ma na myśli testy potwierdzające wymaganą przepustowość łącza 

(upload/download). 

 

Pytanie 5: 

„Część nr 2 SIWZ, Warunki Techniczne pkt 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czasowe 

wykorzystanie portu uplink 1Gb na urządzeniu przewidzianym do instalacji w pomieszczeniu 

nr 81? Pytanie wynika z niepełnej dostępności portów typu SFP+ i konieczności oczekiwania 

na dostawę po złożeniu zamówienia u dostawcy.” 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na czasowe wykorzystanie portu uplink 1Gb na urządzeniu 

przewidzianym do instalacji w pomieszczeniu nr 81. 

 

Pytanie 6: 

„Część nr 2 SIWZ, Dodatkowe informacje pkt 4. Jaki typ testów Zamawiający ma na myśli?” 

 

Odp.: Zamawiający ma na myśli testy potwierdzające wymaganą przepustowość łącza 

(upload/download). 

 

Pytanie 7: 

„Część nr 3 SIWZ, pkt III.1.3. Czy Zamawiający wymaga doprowadzenia oddzielnego od 

części nr 1, 2 kabla światłowodowego do lokalizacji końcowych? Czy może wystarczą 

oddzielne włókna światłowodowe w jednym kablu światłowodowym doprowadzonym do 

końcowych lokalizacji?” 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza doprowadzenie jednego kabla światłowodowego 

posiadającego  oddzielne włókna światłowodowe, pod warunkiem zapewnienia 

minimalnych przepustowości; określonych dla każdej z części zamówienia.  

 

 



 

Pytanie 8: 

„Część nr 4 SIWZ. Warunki Techniczne pkt 3. Czy zapis mówiący o przepływności 1Mbps jest 

poprawny?” 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że zapis dotyczący minimalnej przepustowości łącza jest poprawny. 

 

Pytanie 9: 

„Część nr 6 SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować SIWZ tak aby czas reakcji na 

zgłoszenia wynosił 1h niezależnie od typu dnia (roboczy/wolny od pracy)?” 

 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, czas reakcji wynosi 30 min. w dni robocze zaś 

do 12 godzin w dni ustawowo wolne od pracy. 

 

Pytanie 10: 

„Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatnie niezbędne drogi kablowe we 

wskazanych w Częściach 1-6 lokalizacjach celu świadczenia opisanych usług?” 

 

Odp.: Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatnie wszystkie niezbędne drogi kablowe, 

których jest wyłącznym właścicielem.  

 

Pytanie 11: 

„Wydłużenie terminu składania ofert o 1 tydzień tj. 22.11.2017 do godz. 12:00. Prośbę 

motywujemy tym, iż w chwili obecnej nie posiadamy zasobów w podanych przez Państwa 

lokalizacjach ale możemy dokonać w stosunkowo krótkim czasie dobudowy infrastruktury co 

pozwoliło by nam zrealizować w terminie usługi opisane w części 3 oraz 6 niniejszego 

postępowania. Ponieważ oczekują Państwo oddania ww. usług w lutym 2018 to w naszej 

ocenie wydłużenie terminu w dalszym ciągu pozwoli na dochowanie terminów związanych z 

kolejnymi krokami realizacji tj. podpisanie Umowy itp. Pozwoli to również zachować 

konkurencyjność w ramach dostawców oraz nie będzie stawiać w jednoznacznie 

uprzywilejowanej pozycji tych, którzy już posiadają zasoby w podanych przez Państwa 

lokalizacjach.” 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na 21.11.2017 r. na godz. 

12:00. 

 

Pytanie 12: 

„Prosimy również o doprecyzowanie SOPZ cz. III w zakresie dokładnej lokalizacji dot. 

Warszawy ul. Olbrachta (fragment cytujemy poniżej). W zał. jest wymieniony adres Olbrachta 

94 a pozostałej dokumentacji podają Państwo wszędzie adres Olbrachta 94B. Ma to istotne 



znaczenia gdyż są to dwa odrębne budynki. Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie 

dokładnego adresu.” 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że chodzi o budynek Centralnego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94B. 

 

Pytanie 13: 

„Załącznik nr 3 do SIWZ, Wzór Umowy: Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że w 

przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki 

akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie 

dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH.” 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że część komparycyjna obejmować będzie wszystkie elementy    

wymagane prawem właściwym dla formy prawnej Wykonawcy. 

 

Pytanie 14: 

„Załącznik nr 3 do SIWZ, Wzór Umowy, § 5 ust. 4: Zgodnie z treścią § 5 ust. 4 Umowy:  „ 

(…) Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu do  Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury (…)” 

Pragniemy zauważyć, iż takie określenie terminu płatności nie pozwala ustalić  daty płatności 

za świadczone usługi. Wykonawca proponuje modyfikację  zapisu poprzez wskazanie, że, 

wynagrodzenie płatne jest przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia  faktury. 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca  się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany  treści zapisu § 5 ust.4   Umowy w proponowanym brzmieniu ?” 

 

Odp.: Brak zgody na zmianę treści zapisu § 5 ust.4 Umowy w proponowanym brzmieniu. 

 

Pytanie 15: 

„Załącznik nr 3 do SIWZ, Wzór Umowy, § 6 ust. 2 i ust. 3: Wykonawca zwraca się z prośbą o 

modyfikację  postanowień § 6  ust. 2 i ust. 3  umowy  i zastąpienie  wyrażenia „za 

opóźnienie” wyrażeniem „za zwłokę”.  

Wykonawca wskazuje na  wyrok SN z dn. 20 marca 1968 r., sygn. II CR 419/67, w świetle 

którego: „jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest 

następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie podnosi odpowiedzialności (art. 

471 k. c.), kary umownej nie nalicza się”. 

Uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż Wykonawca 

będzie obciążony dotkliwymi sankcjami w postaci kar umownych nawet w sytuacji, gdyby 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych 

od Wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich).” 

 

Odp.: Brak zgody na zmianę treści zapisu § 6 ust. 2 i ust. 3 Umowy w proponowanym 

brzmieniu. 

 



Pytanie 16: 

„Załącznik nr 3 do SIWZ, Wzór Umowy, § 6: Czy Zamawiający wyraz zgodę uzupełnienie  

postanowień § 6  Umowy o zapis, zgodnie z którym: 

„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 6  ust. 2 , ust.3, ust.4   Umowy 

nie przekroczy 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

Umowy, a łączna  suma kar umownych naliczonych w danym miesiącu nie przekroczy sumy 

opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu”?  

Wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych z punktu widzenia Wykonawcy umożliwia 

pełne rozeznanie i  oszacowanie ryzyka kontraktowego  związanego z realizacją umowy. 

Wykonawca zwraca  uwagę, że w sytuacji, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia 

całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej  wysokości 20  % wartości Umowy 

brutto,  zasadnym będzie wskazanie i  rozważenie innej wartości procentowej.  ” 

 

Odp.: Brak zgody na zmianę treści zapisu § 6 Umowy w proponowanym brzmieniu. 

 

 

Pytanie 17: 

„Załącznik nr 3 do SIWZ, Wzór Umowy, § 6 ust. 6: Wykonawca zwraca  się o uzupełnienie   

postanowień § 6 ust.6, w treści którego przewidział dla siebie prawo potrącenia kar 

umownych z wynagrodzenia (faktury). Nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar 

umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została 

naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości.  

W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o 

potwierdzenie, że  Zamawiający wyraża zgodę na  modyfikację poprzez dodanie na końcu 

zdania po kropce  zapisu  „Zapłata kar umownych następuje  po  przeprowadzeniu 

postępowania  potwierdzającego  wysokość  naliczonej  kary umownej”.” 

 

Odp.: Brak zgody na zmianę treści zapisu § 6 ust.6 Umowy w proponowanym brzmieniu. 

 

 

Pytanie 18: 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 22 listopada 

2017 r.? Pragniemy zwrócić uwagę, iż obecnie obowiązujący termin złożenia ofert – 15 

listopada 2017 r. – jest niewystarczający do sprawdzenia technicznych możliwości 

świadczenia usług objętych niniejszym postępowaniem w wymaganych lokalizacjach.   

Jednocześnie istotne dla przygotowania oferty będzie również przeanalizowanie i 

uwzględnienie w ofercie odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na zapytania 

Wykonawców.” 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że ustala termin składania ofert na 21.11.2017 r. na godz. 

12:00. 

 

Pytanie 19: 

„Pragniemy zauważyć, iż w celu złożenia poprawnej oferty niezbędne jest  zbadanie 

warunków technicznych.  



W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie osób kontaktowych po 

Państwa stronie w celu umówienia się do przeprowadzenie wizji lokalnej.” 

 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje organizowania wizji lokalnych w lokalizacjach, gdzie 

mają być zestawione łącza. Ewentualne sprawdzenie możliwości technicznych 

doprowadzenia łącz do poszczególnych lokalizacji leży w gestii Wykonawcy po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Jarosławem Słomką tel. 0-22 532-25-15, 0-502-

355-945. 

 

 

Pytanie 20: 

„Zamawiający wymaga uruchomienia łączy z funkcjonalnością routingu BGP do Internetu 

opisanego w części 1 (podstawowe) oraz w części 2 (zapasowe).  

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zakończenia usługi urządzeniem aktywnym warstwy 

3-ciej?” 

 

Odp.: Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzenia aktywnego warstwy 3-ciej. 

 

Pytanie 21: 

„Zamawiający wymaga uruchomienia łączy z funkcjonalnością routingu BGP do Internetu 

opisanego w części 1 (podstawowe) oraz w części 2 (zapasowe) o przepustowości 500 Mbps z 

jednoczesnym wymaganiem posiadania uplinka 10G. 

Czy Zamawiający planuje w trakcie trwania kontraktu zwiększyć przepustowość łącza? Jeżeli 

tak to prosimy o określenie terminu.” 

 

Odp.: Zamawiający nie planuje w trakcie trwania kontraktu zwiększenia przepustowość łącza. 

 

 

Pytanie 22:„Zamawiający wymaga uruchomienia łączy z funkcjonalnością routingu BGP do 

Internetu opisanego w części 1 (podstawowe) oraz w części 2 (zapasowe) o przepustowości 

500 Mbps z jednoczesnym wymaganiem posiadania uplinka 10G. 

Rezerwowanie portu 10G na węźle dla łącza 500 Mbps jest z punktu widzenia technicznego 

przewymiarowane.    

Wnosimy o zmianę tego parametru w taki sposób by przepustowość łącza była równa 

parametrom portu  

na węźle operatora ze względu na prawidłowe zwymiarowanie kosztów. Ewentualnie prosimy 

o zmianę uplinka 10G na 1G.” 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że zmiana OPZ w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ Część 1 – 

Łącze podstawowe w sekcji Warunki techniczne punkt 5. 

 „Usługa ma być oddana na urządzeniu zainstalowanym w pomieszczeniu nr. 81, i powinno 

posiadać uplink 1G.” 

Zmiana OPZ w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ Część 2 – Łącze zapasowe w sekcji Warunki 

techniczne punkt 5. 



 „Usługa ma być oddana na urządzeniu zainstalowanym w pomieszczeniu nr. 81, i powinno 

posiadać uplink 1G.” 

 

Pytanie 23: 

„Zamawiający wymaga uruchomienia łącza do Internetu opisanego w części 4. 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zakończenia usługi urządzeniem aktywnym warstwy 

3 ciej?” 

 

Odp.: Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzenia aktywnego warstwy 3-ciej. 

 

 

Pytanie 24: 

„Zamawiający wymaga uruchomienia łączy do Internetu opisanych w części 5 jako łącza 

terenowe. 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zakończenia usługi urządzeniem aktywnym warstwy 

3 ciej?” 

 

Odp.: Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzenia aktywnego warstwy 3-ciej. 

 

Pytanie 25: 

„Szanowni Państwo, 

Zwracam się z prośbą o przesunięcie na 20 listopada  terminu składania ofert do 

postępowania przetargowego na "Świadczenie usług dostępu do internetu. " Nr referencyjny: 

BO-ZP.2610.36.2017.IZ 

Prośbę motywuję czasem trwania sprawdzenia warunków technicznych określających 

możliwość świadczenia dla Państwa usług.” 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że ustala termin składania ofert na 21.11.2017 r. na godz. 

12:00. 
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