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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: Świadczenie usług dostępu do Internetu. 

 

 

 

 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytania wraz 

z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Pytanie nr 1 

Proszę jeszcze o informację czy dostaniemy zgodę na bezpłatne położenie kabla światłowodowego do 

budynku Olbrachta 94 B ? Proszę o podanie kontaktu w celu ustalenia podejścia do tego budynku 

kablem. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

1) Zamawiający przewiduje wizję lokalną dla lokalizacji na ul. Olbrachta 94B w Warszawie 

wspólną dla wszystkich Wykonawców. 

2) Termin wizji lokalnej: 03.02.2020 r. godz. 11:00 

3) Wizja lokalna ma na celu zapoznanie Wykonawców z warunkami i miejscem świadczenia usługi, 

dookreślonych oraz opisanych kompleksowo w SIWZ. Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie 

udziela Wykonawcom żadnych wyjaśnień treści SIWZ.  

4) Osobami odpowiedzialnymi za dokonanie wizji lokalnej są: 

 p. Michał Rozentalski, e-mail: Michal.Rozentalski@gugik.gov.pl, tel. 22 56 31 377; 

 p. Michał Onaszkiewicz, e-mail: informatycy@gugik.gov.pl, tel. 22 56 31 464; 

 p. Jarosław Słomka, e-mail: Jaroslaw.Slomka@gugik.gov.pl, 22 53 22 515. 



5) Pytania wynikające z udziału w wizjach lokalnych Wykonawcy zobowiązani są wnosić 

pisemnie.  

6) Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania do SIWZ, o których mowa w ust. 4, zgodnie 

z art. 38 ust. 3a ustawy Pzp.  

Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na doprowadzenie przez Wykonawcę, we własnym 

zakresie i na własny koszt, infrastruktury światłowodowej do budynku. Zamawiający informuje, że 

w jego ocenie w istniejącym przepuście przez ścianę zewnętrzną budynku przy której znajduje się 

studnia technologiczna nie ma miejsca na dołożenie kolejnego kabla. W związku z powyższym 

Wykonawca powinien brać pod uwagę konieczność wykonania nowego przepustu. Dostanie się do 

przepustu od środka budynku wymagać będzie od Wykonawcy wycięcia rewizji w ścianie g-k 

i przywrócenia stanu poprzedniego po wciągnięciu kabla. 

 

Pytanie nr 2 

Co rozumieją Państwo poprzez zapis "Wykonawca zapewni działanie łącza w pełnej funkcjonalności 

routingu BGP". Nie ma mowy w OPZ o dwóch łączach więc o jakiej funkcjonalności BGP jest mowa? 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

W zakresie Części 1: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z informacjami w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ, dla Części 1 i 2 postępowania wymaga uruchomienia łączy 

z funkcjonalnością routingu BGP do Internetu opisanego w Części 1 (podstawowe) oraz w Części 2 

(zapasowe) o przepustowości 500 Mbps.  

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis znajdujący się w wymaganiach technicznych tj. 

„Łącze podstawowe musi być niezależnym, fizycznie oddzielonym łączem od łącza zapasowego 

i musi być dostarczone od innego operatora ISP (ang. Internet Service Provider) niż łącze zapasowe.” 

W zakresie Części 6: 

Zamawiający wymaga, aby łącze miało możliwość konfiguracji BGP w przypadku pojawienia się 

takiej potrzeby (np. drugiego łącza). 

 

Pytanie nr 3 

W Informacjach dodatkowych mowa o tym że zamawiający poda numer DLCI, czy należy rozumieć 

że dostęp w L2 ma być realizowany w technologii transmisji Frame Relay ? Czy może jest skrót 

myślowy/błąd drukarski i zamiast DLCI może byc np. numer VLAN 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów w dokumentacji przetargowej: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Zamawiający wykreśla sformułowanie „oraz numer DLCI” w części: INFORMACJE 

DODATKOWE Załącznika nr 1 do SIWZ - Część 6. 

 



Pytanie nr 4 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, 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? 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższą interpretację Wykonawcy w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 5 

Zgodnie z treścią  § 5 ust. 4 Umowy – Faktury za świadczenie usługi będą wystawiane po upływie 

miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni, zgodnie z ust. 2. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od 

daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Protokołem Odbioru (dwa 

egzemplarze) za okres jednego pełnego miesiąca, podpisanym przez obie Strony. Wzór Protokołu 

Odbioru określa załącznik nr 3 do Umowy.  

Wykonawca wskazuje, że  opłaty abonamentowe z tytułu świadczonej usługi  co do zasady pobierane 

są w wysokości stałej „z góry” , w  tej sytuacji z  punktu widzenia Wykonawcy, zasadnym jest  

zastąpienie  wyrazu „ otrzymania ” wyrazem „wystawienia”.  Podkreślenia wymaga, że w systemach 

informatycznych Wykonawcy istnieje możliwość ustawienia wydłużonego terminu płatności, ale datą 

początkową jest data -wystawienia faktury. Wykonawca wskazuje  na  możliwość wydłużenia okresu 

płatności i  uzupełnienia zapisu poprzez wskazanie, że termin płatności liczony jest od daty 

wystawienia faktury z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy ja w terminie 7 dni od daty 

wystawienia.  Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, akceptacji proponowanego zapisu. 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów w dokumentacji przetargowej: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy 

1) § 5 ust. 4 

Jest: 

Faktury za świadczenie usługi będą wystawiane po upływie miesiąca kalendarzowego, za 

miesiąc poprzedni, zgodnie z ust. 2. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Protokołem Odbioru (dwa 

egzemplarze) za okres jednego pełnego miesiąca, podpisanym przez obie Strony. Wzór 

Protokołu Odbioru określa załącznik nr 3 do Umowy.   

Winno być: 

Faktury  za  świadczenie  usługi  będą  wystawiane  po  upływie  miesiąca  kalendarzowego,  za 

miesiąc poprzedni, zgodnie z ust. 2. Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty prawidłowo 

wystawionej  faktury z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy ja w terminie 7 dni od daty 

wystawienia, przekazanej wraz z Protokołem  Odbioru  (dwa egzemplarze)  za  okres  jednego  

pełnego  miesiąca,  podpisanym  przez  obie  Strony. Wzór Protokołu Odbioru określa załącznik 

nr 3 do Umowy. 

  



Pytanie nr 6 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający przewidział liczny katalog kar umownych, w ocenie Wykonawcy  

wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwia pełne rozeznanie i  oszacowanie ryzyka 

kontraktowego  związanego z realizacją umowy. Wykonawca  wobec treści postanowień  § 6 umowy  

zwraca się o   uzupełnienie  postanowień  Umowy  o zapis, zgodnie z którym: 

„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 6 ust. 2, 3,4,5 umowy  nie przekroczy 

30 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie,”?  

Gdyby Zamawiający nie uwzględnił i w konsekwencji nie ograniczył całkowitej wysokości kar 

umownych do proponowanej  wysokości 20  % wartości Umowy brutto, Wykonawca wskazuje, że  

zasadnym będzie wskazanie i  rozważenie innej wartości procentowej.  W ocenie Wykonawcy kary 

służą  zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, jednak nie powinny być 

nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla wykonawcy. 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 6 Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 

do SIWZ. 

 

Pytanie nr 7 

W związku z treścią  § 6 ust. 8 umowy – Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania 

naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne potrącenie  kar umownych poprzedzone  zostanie 

postępowaniem, które potwierdzi odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, że  

utrzymanie postanowień umownych umożliwiających potrącenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy 

nie daje możliwości weryfikacji zasadności i poprawności naliczenia tych kar. Naliczenie  i 

potrącenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem 

stosownego postępowania  mającego na celu ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych. 

W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nałożenie kar umownych i potrącenie 

będzie poprzedzone stosownym postępowaniem? 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że potrącenie kar umownych poprzedzone będzie każdorazowo 

odpowiednim postępowaniem w zależności od rodzaju kary. Np. w razie odstąpienia od umowy 

Wykonawca najpierw otrzyma oświadczenie o odstąpieniu, a dopiero później wystawiona będzie 

Nota księgowa obejmująca kary umowne, a następnie będzie złożone i doręczone oświadczenie 

o potrąceniu. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie  § 6 ust. 11  umowy . Zgodnie z jego treścią - Zapłata 

kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych . Wykonawca zwraca uwagę, że uzupełnienie zapisu 

poprzez wskazanie maksymalnej kwoty odszkodowania,   umożliwia Wykonawcy  oszacowanie ryzyka 

kontraktowego  związanego z realizacją umowy. 



 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 6 Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 

do SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 

W imieniu XXXXXXX zwracam się z prośba o wyjaśnienia następującego zapisu projektu umowy: 

Zgodnie z par. 4 ust. 1 „Przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca 

przeprowadzi na własny koszt, w terminie 2 dni roboczych od podpisania Umowy, test sprawności 

świadczenia usługi, w celu sprawdzenia, czy spełnia ona parametry techniczne i jakościowe określone 

w Umowie.” 

Wydaje się, że wskazany tutaj termin podany został w sposób błędny, wyklucza bowiem z udziału 

przetargu wykonawców nie posiadających w momencie składnia oferty infrastruktury w budynku 

Zamawiającego. Test sprawności świadczenia usługi powinien odbyć się na 2 dni robocze przed 

uruchomieniem łącza, a nie 2 dni po podpisaniu umowy. Obecne brzmienie projektu umowy preferuje 

bowiem ograniczony zakres wykonawców. 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 4 Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 

do SIWZ. 
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