Warszawa, 12 listopada 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
GŁÓWNY GEODETA KRAJU
Kazimierz Bujakowski
BO-ZP.2610.68.2015.IZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Świadczenie usług dostępu do Internetu” nr ref. BOZP.2610.68.2015.IZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z poźn. zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odp. 1: Dokumentację powykonawczą, zawierającą min. sposób podłączenia nowych łącz
(nowych urządzeń i elementów infrastruktury), wyniki testów sprawności łącz, protokoły
odbioru wszelkich prac instalacyjnych (jeśli występują) oraz adresację wszystkich łącz
Wykonawca dostarczy jednorazowo przed rozpoczęciem świadczenia usługi, najpóźniej
wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym rozpoczęcia świadczenia usługi.

Odp. 2: zgodnie z częścią III, pkt 5 Załącznika nr 1e do SIWZ, Wykonawca doprowadzi
łącza do wskazanych przez Zamawiającego miejsc w pomieszczeniach lokalizacji
wymienionych w załączniku nr 1 do ww. dokumentu. Drogę prowadzenia okablowania
Wykonawca ustali indywidualnie z właścicielami budynków, do których mają zostać
doprowadzone łącza dla Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami
wskazanymi w części X pkt 6 SIWZ.

Odp:. 3
zamawiający nie przewiduje organizowania wizji lokalnych w lokalizacjach, gdzie mają być
zestawione łącza. Sprawdzenie możliwości technicznych doprowadzenia łącz do
poszczególnych lokalizacji leży w gestii Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z osobami wskazanymi w części X pkt 6 SIWZ.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu: 16.11.2015r. o godzinie 12:00.
Termin otwarcia ofert odbędzie się w dniu: 16.11.2015r. o godzinie 12:30.
Pytanie 5
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. 5
Z przytoczonej normy art. 374 § 1 kodeksu spółek handlowych wynika, że wszelkie oferty, które
spółka składa, a także jej oświadczenia innego rodzaju zmierzające do zawarcia umowy, powinny
zawierać dane wskazane w art. 374. Omawiany przepis nakłada obowiązek na spółki, a nie na
Zamawiającego.
Pytanie 6
Wykonawca zwraca z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści postanowień
§ 6 Umowy

o zapis, zgodnie z którym:
1) „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 6 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5
Umowy nie przekroczy 15 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
Umowy, a łączna suma kar umownych, bonifikat, odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na
podstawie § 6 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5
Umowy nie przekroczy sumy opłat należnych
Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu”?
Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi
oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy. Na wypadek, gdyby
Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 15 % wartości
Umowy brutto o rozważenie innej wartości procentowej.
Odp. 6
Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy
Pytanie 7
W treści § 6 ust. 6 Umowy Zamawiający 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 dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów Umowy poprzez
modyfikację zapisu treści § 6 ust. 6 Umowy i dodanie zapisu po kropce: „Zapłata kar umownych
następuje po przeprowadzeniu postępowania
potwierdzającego wysokość naliczonej kary
umownej”.?
Odp. 7
Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy
Pytanie 8
W treści § 9 ust. 1 Umowy - aktualna data publikacji - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). Wykonawca zwraca się z prośbą o
modyfikację.
Odp. 8
Treść § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie
przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z pó źn. zm.).

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU
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