Pytania i odpowiedzi
Dotyczy postępowań przetargowych ogłoszonych przez Eckley Investments Sp. z o.o.,
Lp Pytanie

Odpowiedź

Data

Zgodnie z rozdziałem VI pkt. 1 Zapytań Ofertowych, Oferta, w tym ostateczna
propozycja cenowa i termin obowiązywania gwarancji w ramach rundy
negocjacyjnej powinny być złożone w formie elektronicznej i pisemnej.

2017-08-05
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Proszę o informację jaka jest wymagana forma złożenia oferty do dnia 29
maja 2017: Wersja papierowa dostarczona na adres: Aleje Jerozolimskie
56C, Warszawa, Wersja cyfrowa złożona na platformie zakupowej.

2

Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, że Wykonawca polega na sytuacji
Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej sytuacji .
finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu? W szczególności, czy spełni
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który w celu spełnienia
warunku odpowiedniej wysokości obrotu oraz dysponowania środkami
finansowymi przedstawi zobowiązanie innego podmiotu, do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji zamówienia?

2017-08-05
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Czy prawidłowe jest rozumienie informacji zawartej w pkt III.3.lit.a
Tak
Zapytania ofertowego, zgodnie z którym, Wykonawca dysponując obrotem
na poziomie 7 000 000 zł w sumie za dwa lata (2015 i 2016) spełnia
warunek uzyskania średniego rocznego obrotu w wysokości min. 3 500 000
zł?
Czy ofertę może złożyć konsorcjum składające się ze spółki oraz wspólnika Tak
tej spółki?
Czy sformułowanie „Konsorcjum warunki określone w lit a-e winno spełniać Tak
łącznie” oznacza, że suma średnich rocznych obrotów,( o których mowa w
pkt III.3 lit.a Zapytania), wszystkich członków konsorcjum powinna wynosić
minimum 3 500 000, oraz suma środków finansowych lub zdolności
kredytowej wszystkich członków konsorcjum powinna wynosić min. 1 000
000 zł?

2017-08-05
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Odpowiedź

Data
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Proszę o doprecyzowanie zagadnienia ubiegania się przez Wykonawcę o
W przypadku złożenia oferty na dwa Podregiony wymagania należy pomnożyć razy 2017-08-05
zamówienie w więcej niż jednym Podregionie: Czy w takim przypadku
dwa. Zatem w tej sytuacji należy posiadać środki finansowe/zdolność kredytową
warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.3. lit. a i c Zapytania
na poziomie 2 000 000 zł.
(osiągnięcie min. rocznego obrotu oraz dysponowanie środkami
finansowymi) należy spełnić składając ofertę na jeden Podregion, a w celu
złożenia oferty na dwa Podregiony Wykonawca, niezależnie od posiadanych
środków finansowych wykazanych w postępowaniu dot. "pierwszego"
Podregionu, powinien dysponować dodatkowymi środkami (w sumie co
najmniej 2 000 000 zł)? Czy jednak posiadanie środków finansowych i
zdolności kredytowej na poziomie 1 000 000 zł umożliwia Wykonawcy
złożenie oferty na dwa Podregiony?

7

Jaki jest dedykowany program do otwarcia projektów koncepcyjnych HLD
umieszczonych na Platformie
Gdzie można odnaleźć Załącznik G ZO (Instrukcja użytkownika Platformy)

8

QGIS 2.12

2017-10-05

Załącznik G – jest udostępniony w plikach Postępowanie Zakupowe na stronach
internetowych spółek prowadzących postępowania przetargowe:
http://gladmar-investments.pl/przetargi.html
http://eckley-investments.pl/przetargi.html
http://rodmer-investments.pl/przetargi.html
http://nashford-investments.pl/przetargi.html
Załącznik G jest omyłkowo oznaczony jako F.

2017-10-05

2017-05-22 13:21
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Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu
w celu oceny ich możliwości wywiązania się z realizacji przedmiotu
zamówienia dla jednego Podregionu:
9 / 19 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014–2020
a. osiągnięcie średniego rocznego obrotu w latach 2015-2016 w
wysokości minimum 3.500.000 PLN w każdym roku.
b. doświadczenie w zakresie budowy minimum 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat o minimalnej wartości usług
5.000.000 PLN w krajach UE lub które podpisały z UE umowę o równym
traktowaniu
c. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w
wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN, przy założeniu, że środki
finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wskazanej
wysokości, a zdolność kredytowa to możliwość uzyskania nowego kredytu
we wskazanej wysokości, przy uwzględnieniu wcześniej zaciągniętych
zobowiązań kredytowych
d. zatrudnienie kierownika budowy, którego łączne
doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy
lub nadzorowania robót budowlanych w okresie 5 (pięciu) lat jest nie
mniejsze niż 200 km trasy infrastruktury telekomunikacyjnej.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:
Jeśli posiadamy referencje które wykazują, iż wybudowaliśmy minimum
200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat oraz posiadamy
jednego kierownika z wymaganym doświadczeniem, czy możemy na bazie
tych referencji i zasobów złożyć ofertę na kilka podregionów? Czy też
wymagania
zapisane
w Specyfikacji
się do
jednego
podregionu,
czy rozliczenie
za realizację
prac jestodnoszą
ryczałtowe?
Czy
też rozliczenie
powykonawcze na bazie uzgodnionych cen jednostkowych?

11

Czy przewidują Państwo płatności częściowe za wykonanie prac (np.
rozliczenie miesięczne lub za jakiś określony odcinek kanalizacji)?

Odpowiedź

Data

Zgodnie z zapisami w rozdziale III pkt. 3 "W przypadku ubiegania się przez
Wykonawcę o zamówienie w więcej niż jednym Podregionie – warunki określone
w lit a i c będą odrębne w odniesieniu do każdego z Podregionów, na które
Wykonawca złoży ofertę". W związku z tym , na bazie referencji w celu spełnienia
warunków określonych w lit. b, d i e, Wykonawca może złożyć ofertę na kilka
Podregionów.

2017-10-05

Zasady rozliczania prac są zdefiniowane w Załączniku D Szczegółowe Warunki
Umowy, zał. 3 Ceny.

2017-10-05

Tak, według harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z Załącznikiem D
Szczegółowe Warunki Umowy, zał. 3 Ceny. Dla fazy 1 pojedynczą pozycję
harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowić będzie pojedyncze łącze
pomiędzy jednostką oświatową a urządzeniem OLT lub punktem styku z siecią
innego operatora. Dla fazy 2 pojedynczą pozycję harmonogramu rzeczowofinansowego stanowić będzie obszar OLT

2017-10-05

2017-05-22 13:21
p.3/38
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W zapytaniu ofertowym w punkcie VII – 9.(strona 15) Zawarta jest
informacja, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium Wysokość gwarancji należytego wykonania wynosi 5% wartości, zgodnie z
na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy:
Załącznikiem D Szczegółowe Warunki Umowy, pkt. 2.12
-Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
W zapytaniu nie pojawia, się informacja o wartości zabezpieczenia.
Proszę o doprecyzowanie.

2017-10-05
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W nawiązaniu do postępowania RFP (3.6.28.56) Postępowanie zakupowe
dotyczące wyboru wykonawców budowy sieci szerokopasmowej FTTH –
obszar ID__3.6.28.56_OLSZTYŃSKI
Proszę o wyjaśnienie:
Jaki jest dedykowany program do otwarcia projektów koncepcyjnych HLD
umieszczonych na Platformie
W nawiązaniu do postępowania RFP (3.6.28.56) Postępowanie zakupowe
dotyczące wyboru wykonawców budowy sieci szerokopasmowej FTTH –
obszar ID__3.6.28.56_OLSZTYŃSKI
Proszę o wyjaśnienie:2. Gdzie można odnaleźć Załącznik G ZO (Instrukcja
użytkownika Platformy)

QGIS 2.12

2017-10-05

Załącznik G – jest udostępniony w plikach Postępowanie Zakupowe na stronach
internetowych spółek prowadzących postępowania przetargowe:
http://gladmar-investments.pl/przetargi.html
http://eckley-investments.pl/przetargi.html
http://rodmer-investments.pl/przetargi.html
http://nashford-investments.pl/przetargi.html
Załącznik G jest omyłkowo oznaczony jako F.

2017-10-05

Witam, czy opisane w postepowaniach zakupowych pełnomocnictwo o
dostęp do platformy osoby reprezentującej musi być przedstawione na
jakimś wzorze?
Pytam, bo w dokumentacji znalazłem tylko wzór oświadczenia o
zachowaniu poufności.
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku gdy pytania dotyczą wszystkich
obszarów to wystarczy zadać pytanie w jednym z obszarów i dopisać że
dot., wszystkich obszarów.
Czy prośbę o wyjaśnienia do materiałów przetargowych nalęży wysyłać w
platformie poprzez skrzynkę pocztową, czy może zwykłym mailem na adres:
biuro@fullmer-investments.pl, czy może na Pani adres?

Prosimy o dostarczenie pełnomocnictwa wydanego przez zarząd spółki dla osoby
upoważnionej do reprezentacji spółki w postępowaniu zakupowym.
Pełnomocnictwo powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej wraz z
adresem email i nr telefonu.

2017-10-05

tak

2017-10-05

Prosimy o przesyłanie wszelkich pytań poprzez platformę Emptoris.

2017-10-05
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Proszę o instrukcje jak je przeslac. Bo instrukcja jedynie mowi o przesylaniu Proszę o przesyłanie pytań w formie wiadomości / slide 11 instrukcji platformy
wiadosci ze skrzynki na platformie jako wiadomosci. Czy w taki sposob
Emptoris/ .
nalezy wyslac?

2017-10-05

2017-05-22 13:21
p.4/38

Odpowiedź

Data
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Lp Pytanie
Czy aby zadać pytania i otrzymać odpowiedzi trzeba zaakceptować RFX?

Akceptacja RFX (klikniecie przycisku „Accept”) oznacza, ze dostawca zgadza się
uczestniczyć w przetargu.
Nie ma wymogu zaakceptowania RFX aby zadać pytanie i otrzymać odpowiedz.

2017-11-05
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W jaki sposób będą rozliczane i kto będzie pokrywał koszty ponoszone na
rzecz właścicieli nieruchomości i koszty towarzyszące pozyskaniu
nieruchomości na cele budowlane, w tym w szczególności: a)opłaty
jednorazowe z tytułu prawa drogi( roszczenie właściciela działki) b)opłaty
dzierżawcze z tytułu prawa drogi( roszczenie włąściciela działki)
c)odszkodowanie z tytułu strat w polach , zasiewach i drzewostanie ,
ustalane przez rzeczoznawcę majątkowego ds. rolnictwa d) koszt
wynajęcia rzeczoznawcy majątkowego ew.koszt ustanowienia służebności
gruntowych ? e) opłaty za dzierżawę konstrukcji wsporczych oraz
kanalizacji teletechnicznej .

a) Pokrywa Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu wysokości opłaty;
2017-12-05
b) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umów dzierżawnych z
prywatnymi właścicielami gruntów. Z podmiotami publicznymi będzie negocjował
Zamawiający i po jego stronie będą wszelkie opłaty z tym związane.
c) Koszt odszkodowania ponosi Wykonawca.
d) Koszt rzeczoznawcy ponosi Wykonawca.
e) Koszt dzierżawy słupów i kanalizacji ponosi Zamawiający.

21

W jaki sposób będą rozliczane i kto będzie pokrywał koszty energii
Koszt energii elektrycznej pobieranej przez szafy zewnętrzne przed odbiorem
elektrycznej z wykonanych przyłączy energetycznych do zewnętrznych szaf częściowym ponosi Wykonawca.
Koszt energii elektrycznej pobieranej przez szafy zewnętrzne po odbiorze
częściowym ponosi Zamawiający.

2017-12-05
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Proszę o wyjaśnienie skrótu " Dostarczenie GNWU" występującego w
załączniku D SWU?
W udostępnionym regulaminie występuje nazwa zamawiającego Gladmar
Investments , natomiast w pozostałych dokumentach występuje
zamawiający Eckley Investments Sp z oo. Proszę o wyjaśnienie .

GNWU – Gwarancja Należytego Wykonania Umowy

2017-12-05

W związku z błędnie określoną Spółką w dokumencie „Załącznik A_Regulamin”,
dokument został zaktualizowany, oraz umieszczony na platformie zakupowej.

2017-12-05
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Czy jedna osoba może równocześnie pełnić funkcję kierownika budowy i
projektanta
posiadając uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń
oraz odpowiednie wymagane przez Państwa doświadczenie?

Tak

15-05-2017

25

Czy Zamawiający potwierdza, że do wykazu robót budowalnych w zakresie Referencje muszą być potwierdzone dokumentem.
budowy sieci światłowodowej powinien być dołączony dowód określający,
że roboty te zostały wykonane należycie, tj. referencja, bądź inny dokument
wystawiony przez podmiot zamawiający na rzecz, którego wykonana
została robota budowalna?

23

15-05-2017

2017-05-22 13:21
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Odpowiedź

Data
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Prosimy o doprecyzowanie przesłanki zatrzymania wadium wykazanej w ZO Zwykłe, przypadkowe omyłki pisarsie zostaną wyjaśnione i poprawione za zgodą
w pkt 9 ppkt b poprzez dodanie informacji, że Wykonawca traci wadium na Wykonawcy. Nie będzie to podstawą zatrzymania wadium.
rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy „Wykonawca w sposób zamierzony,
celowy przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane”. Obecny zapis umożliwia
zatrzymanie wadium nawet za zwykłą przypadkową omyłkę pisarską np. w
dacie realizacji roboty budowlanej czy w nr uprawnień budowalnych itp.

15-05-2017
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Zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego do oferty należy dołączyć
Zgadzamy się na dołączenie do oferty pisemnej bilansu, RZiS oraz przepływów
sprawozdanie finansowe za lata 2015-2016. Z uwagi na fakt, iż pełne
pieniężnych.
sprawozdania zajmuje ponad 50 stron dla każdego roku obrotowego,
prosimy o umożliwienie dołączenia do oferty papierowej bilansu, rachunku
zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lata obrotowe, z
równoczesnym wskazaniem adresu strony internetowej gdzie dostępne są
pełne raporty zawierające sprawozdania finansowe.

15-05-2017
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W związku z rozbieżnością w sposobie zadawania pytań do ZO zawartą w
pkt IX – poprzez
platformę NOKIA Emptoris i pkt XI - pisemnie pocztą i pocztą elektroniczną
na adres
biuro@fullmer-invbestments.pl prosimy o wskazanie w jaki sposób
skutecznie zadać pytania
do ZO?
Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert w postępowaniach dot.
obszarów, dla których
nie uzyskano dofinansowania do dnia dzisiejszego, w taki sposób aby
wynosił on min 3
tygodnie od daty decyzji o przyznaniu dofinansowania.
Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego – Rozdział IV, pkt 2 pp c Oferta
cenowa Fazy 2
musi zawierać wszystkie ceny jednostkowe. Czy oznacza to, że należy
wypełnić wszystkie
pozycje w zakresie cen jednostkowych w arkuszach BoQ dla Fazy 2,
niezależnie od tego czy
jest dla nich wskazany zakres?

Obie formy są poprawne.

15-05-2017

Zamawiający nie wyraża zgody

15-05-2017

Prosimy nie wypełniać pozycji, które są w zakresie odpowiedzialności
Zamawiającego, lub zaznaczone "NA"

15-05-2017
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2017-05-22 13:21
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Czy Oferta cenowa dla Fazy 1 również powinna zawierać wypełniony arkusz
BoQ, jeśli tak to
czy w/w wymóg wypełnienia wszystkich pozycji w zakresie cen
jednostkowych dotyczy
również arkuszy BoQ w Fazie 1?
Proszę o informacje który plik w formacie xls należy załączyć do oferty:
- plik o nazwie „Lista cenowa_faza 2 ” załączony do formularza cenowego
(Załącznik H)
czy
- plik o nazwie „Nazwa obszaru__LOT1_PHASE2”, czyli w przypadku np.
Obszaru
sieradzkiego „SIERADZKI__LOT1_PHASE2”?
a) Jeśli należy dołączyć plik „Lista cenowa_faza 2”, to czy należy uzupełnić
komórki z
ILOŚCIĄ (kolumna F) dla poszczególnych pozycji na podstawie pliku „Nazwa
obszaru__LOT1_PHASE2”?
b) Czy Cena Netto (PLN) – kolumna H – oznacza cenę jednostkową dla danej
pozycji ?
c) Czy należy wypełnić wszystkie pozycje z cenami mimo, iż zakres fazy 2 po
stronie
Wykonawcy nie obejmuje danego zakresu np. projekt budowlany (pozycje
2.1 – 2.2),
ankiety (pozycje 3.1- 3.9).
d) Czy należy wypełniać wszystkie pozycje z pkt. 8, tj. Przyłącza abonenckie
mimo, iż
przyłącza abonencie nie są objęte zakresem fazy 2 zgodnie z zapytaniem
ofertowym.
e)
wskazać,
które pozycje
i wna
jakim
należy
wypełnić w
W Proszę
przypadku,
gdy składa
się ofertę
cały zakresie
obszar (czyli
wszystkie

33

podregiony w ramach
danego obszaru) czy wystarczy wypełnić na platformie Emptoris tylko
zakładkę
Questionnaires i SingleBid?
Kiedy należy wypełnić zakładkę MultiBid?

Odpowiedź

Data

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe w arkuszu BoQ dla Fazy 1. W ofercie
trzeba podać cenę ryczałtową.
Ofertę proszę złożyć z wykorzystaniem pliku „Nazwa obszaru__LOT1_PHASE2”,
czyli w przypadku np. Obszaru sieradzkiego „SIERADZKI__LOT1_PHASE2”
a)proszę o dołączenie pliku „Nazwa obszaru__LOT1_PHASE2”
b) Tak
c) Prosimy nie wypełniać pozycji 2.1-2.2 oraz 3.1-3.9.
d) Prosimy nie wypełniać pozycji z pkt. 8
e) Pozycje sekcji 6 CW i sekcji 7 Cable Works

15-05-2017

Tak. Zakładka Questionnaries jest wspólna dla wszystkich lotów w ramach
subregionu. Zakładka SingleBid dotyczy pojedynczego lotu.

15-05-2017

W zakładce multibid można złożyć oferty na kilka Podregionów i faz

15-05-2017

2017-05-22 13:21
p.7/38
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Po czyjej stronie jest dostawa następujących materiałów:
- taśma ostrzegawcza oraz jakiej szerokości taśmę ostrzegawczą należy
stosować,
- złączki do mikrokanalizacji,
- cokoły szaf zewnętrznych,
- stelaże zapasu do studni,
- doziemne osłony złączowe mikrokanalizacji,
- rury osłonowe do zabezpieczeń infrastruktury obcej,
- rury przewiertowe,
- osprzęt do zawieszania kabli na słupach,
- Pigtaile,
- osłonki spawów?
Czy przewiduje się zastosowanie muf nasłupowych w komplecie ze
stelażem zapasu, których
dostawa jest po stronie Zamawiającego? Jeśli nie, to po czyjej stronie jest
dostawa stelaży
zapasu kabla na słupy?
W Zapytaniu ofertowym – Rozdział II, pkt 3 pp g jest zapis, z którego
wynika, że dostawa
słupów jest po stronie Zamawiającego, natomiast w arkuszach BoQ słupy
nie są wymienione
w wykazie jako materiał dostarczany przez Zamawiającego. Po czyjej stronie
jest dostawa
nowych słupów? Jeśli po stronie Zamawiającego, to czy dotyczy to całego
kompletu tj. również belek ustojowych, odciągów i podpór dla nowych
słupów?
Zgodnie z opisem zakresu pozycja 6.10.1 obejmuje posadowienie nowego
słupa betonowego.
Czy wzmacnianie słupów objęte zakresem pozycji 6.11.2 dotyczy słupów, o
których mowa
wcześniej tj. w pozycji 6.10.1 (taka sama ilość w każdej pozycji)?
Jeśli tak to czy przewiduje się wzmacnianie słupów betonowych słupami
drewnianymi jak to
wynika z opisu pozycji 6.11.2? Czy może chodzi o posadowienie słupów
bliźniaczych z
belkami ustojowymi lub o słupy z podporą? Prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź

Data

1 taśma ostrzegawcza - dostarcza Wykonawca - szerokość 10cm ,
2 złączki do mikrokanalizacji - dostarcza Zamawiający
3 cokoły szaf zewnętrznych - dostarcza Wykonawca
4 stelaże zapasu do studni - dostarcza Wykonawca
5 doziemne osłony złączowe mikrokanalizacji - dostarcza Wykonawca (jeśli
wystąpią)
6 rury osłonowe do zabezpieczeń infrastruktury obcej - dostarcza Wykonawca
7 rury przewiertowe - dostarcza Wykonawca
8 osprzęt do zawieszania kabli na słupach - dostarcza Wykonawca
9 Pigtaile - dostarcza Zamawiający
10 osłonki spawów - dostarcza Wykonawca

15-05-2017

Mufy dostarcza Zamawiający
Stelaże dostarcza Wykonawca

15-05-2017

Słupy (wyłącznie żelbetowe) dostarcza Zamawiający.
Resztę osprzętu dostarcza Wykonawca.

15-05-2017

Wzmocnienie słupów z pozycji 6.11.2 dotyczy wyłącznie słupów istniejących
(niezależnie od faktu, że ilość słupów jest taka sama jak w pozycji 6.10.1).
Nie chodzi tu o słupy bliźniacze.

15-05-2017

2017-05-22 13:21
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Nawiązując do pytania nr 6 (powyżej) - po czyjej stronie jest dostawa
ewentualnych odciągów
/ podpór drewnianych do wzmocnienia słupów istniejących oraz szczudeł
betonowych do
zabezpieczania słupów drewnianych, o których mowa w pozycji 6.11.2
BoQ.?
Proszę o określenie (wyjaśnienie/uszczegółowienie) zakresu czynności oraz
danych do
uzyskania objętych pozycją 3.10 arkusza BoQ?

Odpowiedź

Data

Po stronie Wykonawcy

15-05-2017

W projekcie POPC wszystkie urządzenia OLT instalowane będą w zewnętrznych
szafach ulicznych dostarczonych przez Zamawiającego. W związku z tym zakres
czynności ujętych w pozycji 3.10 powinien dotyczyć wyłącznie wizji lokalnej
dotyczącej posadowienia szafy.
Właściwy jest opis pozycji 6.3.3 w arkuszu.

15-05-2017

W Załączniku E (2) Specyfikacja robót budowlanych i instalacyjnych
określono zakres pozycji
6.3.3 jako Zabetonowanie rury betonem 10 Mpa, natomiast zakres pozycji
6.3.3 w arkuszu
dotyczy położenia dodatkowo 1 rury HDPE lub wiązki mikrorurek. Który
zakres jest właściwy
dla pozycji 6.3.3.?
W pozycji 7.9.5 BoQ określono wymiary szafki do instalacji tj. około 2,2 x
Nie. Prawidłowe wymiary 2,2 x 1,3 x 0,5
0,3 x 0,3 m. Czy
podane wymiary są prawidłowe?
Czy Zamawiający wymaga stosowania wewnętrznych pokryw
Nie
zabezpieczających do studni
(PIOCH)? Jeśli tak, po czyjej stronie jest ich dostawa?
Zgodnie z zapisami pkt 2.5.1. Wytycznych projektowania sieci FTTX
Koordynacja obu faz projektowania leży po stronie Zamawiającego.
(Załącznik E),
wymiarowanie sieci w Fazie 1 do jednostek oświatowych powinno
uwzględniać również
potrzeby sieci dla klientów indywidualnych, których projekt realizowany
będzie przez
Zamawiającego w Fazie 2. Z naszego punktu widzenia rozwiązanie
obejmujące podział
zakresu projektowego wydaje się być ryzykowne między innymi z uwagi na
czasochłonność
takiego procesu. Po czyjej stronie będzie leżeć koordynacja procesu
projektowania obu faz, w
tym bieżące uzgadnianie rozwiązań Fazy 1 mających wpływ na projekt Fazy
2?

15-05-2017

15-05-2017

15-05-2017

15-05-2017

2017-05-22 13:21
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Biorąc pod uwagę założenie obejmujące dostawę materiałów „grubych”
przez Zamawiającego,
pragniemy zwrócić uwagę na odpowiedzialność za ewentualne trudności w
dostawach, z
czym mieliśmy niejednokrotnie do czynienia jako Wykonawca licznych
realizacji budowy sieci
światłowodowych. Pragniemy również zwrócić uwagę, iż realizacja dostaw
oparta na kilku
ogniwach pośredniczących ma wpływ na wydłużenie czasu realizacji
zamówień i może
powodować opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia.
W związku z tym, czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert
zarówno dla Fazy 1,
jak i Fazy 2 poszczególnych Podregionów obejmujących budowę sieci wraz z
dostawą
materiałów kluczowych (materiał gruby)?
Dotyczy pozycji 7.12.1 i 7.12.2 arkuszy BoQ – proszę potwierdzić, że dla
podanego zakresu
jednostką miary jest „odcinek włókna”?
W arkuszach BoQ „SANDOMIERSKO-JEDRZEJOWSKI CZESC
A__LOT_1_PHASE_1” oraz
„SANDOMIERSKO-JEDRZEJOWSKI CZESC A__LOT_1_PHASE_2” występują
błędy w
formułach niektórych komórek z zakresem ilościowym, co uniemożliwia
prawidłowe
wypełnienie arkusza. Prosimy o przekazanie poprawnych arkuszy.
Ogólne warunki umowy - Załącznik C
24. Dot. § 4.8: Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wykonania
zastępczego
wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie zostanie pomniejszone o
wartość prac
wykonanych przez osobę trzecią, realizującą wykonawstwo zastępcze, a
jeżeli wynagrodzenie
tej osoby będzie wyższe, kwota różnicy pomiędzy wynagrodzenie
Wykonawcy i osoby trzeciej
obciąży Wykonawcę ?

Odpowiedź

Data

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

15-05-2017

Jednostką miary jest jedno mierzone włókno światłowodowe.

15-05-2017

Prawidłowe arkusze zostały załadowane na platformę zakupową.

15-05-2017

Tak

15-05-2017

2017-05-22 13:21
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Dot. § 22.1: Czy Zamawiający potwierdza, że termin na wyrażenie zgody na
podwykonawcę w
zakresie robót budowlanych (albo zgłoszenie sprzeciwu) wynosi 14 dni,
zgodnie z art. 647 (1) k.c. ?
Dot. § 26: Skoro umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, czy
Zamawiający może wskazać
Wykonawcy z jakim terminem wypowiedzenia Wykonawca może rozwiązać
Umowę ?
Wykonawca nie może być ograniczony do wypowiedzenia umowy
wyłącznie z ważnych
powodów.
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie umowy o następujące
postanowienia:
„Wykonawca ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy za 3 miesięcznym
okresem
wypowiedzenia w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że Umowa wygasa
w stosunku do
Zamówień przyjętych przez Wykonawcę w ramach Umowy w dacie
wygaśnięcia ostatniego z
tych Zamówień, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.
Dot. § 28.4: Czy Zamawiający dopuszcza określenie w Umowie limitu
łącznej
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy dla każdego złożonego
Zamówienia, na
poziomie 120% wartości tego Zamówienia, którego dotyczą roszczenia ?
Powyższe pozwala
precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, w związku z
przyjmowaniem
Zamówień. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym
ciągu chroni
Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony
umowy pozwalając
wykonawcy na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją Zamówienia.

Odpowiedź

Data

Tak

15-05-2017

Zgadzamy się na uzupełnienie umowy o następujące postanowienia:
„Wykonawca ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy za 6 miesięcznym
okresem
wypowiedzenia w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że Umowa wygasa w
stosunku do
Zamówień przyjętych przez Wykonawcę w ramach Umowy w dacie wygaśnięcia
ostatniego z
tych Zamówień, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.

15-05-2017

Nie dopuszczamy określenia w Umowie limitu łącznej odpowiedzialności
odszkodowawczej. Wykonawca powinien oszacować ryzyko wystąpienia szkody
podczas realizacji Zamówienia.

15-05-2017

2017-05-22 13:21
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Dot. pkt 8.6
Z uwagi na charakter i specyfikę robót budowlanych, czas usunięcia usterki
niejednokrotnie
przekracza 3 dni, w związku z czym wnosimy o zmianę terminu usunięcia
usterek na siedem
(7) Dni Roboczych.
Szczegółowe warunki umowy - Załącznik D
29. Dot. § 2.3: Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie
ponosił odpowiedzialności
z tytułu kar umownych za opóźnienie w przypadku, gdy opóźnienie to
wynikać będzie
z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub osób trzecich niezależnych od
Wykonawcy lub
działania siły wyższej ?
Czy kara umowna za opóźnienie naliczana będzie za przekroczenie
terminów wykonania
poszczególnych Faz czy także terminów pośrednich dla poszczególnych Faz
(np. Faza 1: (1)
Rozpoczęcie prac związanych z podłączeniem szkół, (2) Zgłoszenie
gotowości do odbioru
80% szkół, (3) Odbiory instalacji dla 80% szkół, itp. ?
Zwracamy uwagę, że harmonogram prac jest określony kaskadowo, co
oznacza, że jedno
opóźnienie może spowodować opóźnienie w kolejnym etapie, jednakże
ostatecznie
Wykonawca mógłby dochować kolejnych terminów. Zdaniem Wykonawcy,
Wykonawca nie
powinien być karanymi karami, które podlegałby kumulacji. Tym samym
uzasadniona jest
prośba Wykonawcy, aby kary umowne naliczane były wyłącznie za
opóźnienie w stosunku do
terminu końcowego wykonania poszczególnych Faz.

Odpowiedź

Data

Zgoda na zmianę.

15-05-2017

Opóźnienie wynikające z winy Zamawiającego lub wskutek działania siły wyższej
15-05-2017
nie spowoduje naliczenia kar umownych dla Wykonawcy.
Kara umowna za opóźnienie wykonania Fazy 1. będzie naliczana za opóźnienie
wykonania pozycji 8. (Odbiory instalacji dla 80% szkół) i pozycji 10. (Odbiory
instalacji dla pozostałych 20% szkół)Harmonogramu, przy czym podstawą
naliczenia kar będzie w obu przypadkach wartość całej Fazy 1.
Kara umowna za opóźnienie wykonania Fazy 2. będzie naliczana za opóźnienie
wykonania każdego obszaru OLT, na który Zamawiający dostarczy zatwierdzony
projekt budowlano-wykonawczy. Podstawą naliczenia kary będzie wartość danego
obszaru OLT, którego wykonanie będzie opóźnione. Wartość obszaru OLT będzie
wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę.
Na przykład:
Wartość Fazy 2. dla danego Podregionu (Lotu) wynosi 5 mln złotych.
Wykonawca opóźnił się o 10 dni kalendarzowych w realizacji jednego z obszarów
OLT, którego wartość wyniosła 400 tys. zł oraz opóźnił się o 5 dni kalendarzowych
w realizacji innego obszaru OLT, którego wartość wyniosła 300 tys. złotych.
Pozostałe obszary OLT zostały wybudowane w założonym terminie.
Całkowita wartość kar umownych wyniesie w powyższym przypadku: 400 000 zł *
10 dni * 0,5% + 300 000 zł * 5 dni * 0,5% = 20 000 zł + 7 500 zł = 27 500 zł

2017-05-22 13:21
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Odpowiedź

53

Dot. § 2.4: Ze względu na fakt, że limit kar umownych dla danego
zamówienia może wynosić
wartość tego zamówienia albo większą, bowiem 20% wartości Zamówień w
danym roku
kalendarzowym może wynosić więcej niż 100% wartości Zamówienia,
którego dotyczą kary
umowne, czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowienia w
sposób następujący:
„Łączna wartość kar nie może przekroczyć 20% wartości Zamówień w
danym roku
kalendarzowym, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych

54

Dot. § 2.5: Czy Zamawiający dopuszcza określenie w Umowie limitu łącznej Nie dopuszczamy określenia w Umowie limitu łącznej odpowiedzialności
odpowiedzialności odszkodowawczej na poziomie 120% łącznej wartości
odszkodowawczej. Wykonawca powinien oszacować ryzyko wystąpienia szkody
Zamówienia ?
podczas realizacji Zamówienia.
Powyższe pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty
finansowe, w związku
z przyjęciem i realizacją Zamówienia. Wobec powyższego, zaproponowany
zapis, który
w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony
interes drugiej
strony umowy pozwalając wykonawcy na oszacowanie ryzyka związanego z
realizacją
każdego zamówienia.

Data

Opóźnienie wynikające z winy Zamawiającego lub wskutek działania siły wyższej
15-05-2017
nie spowoduje naliczenia kar umownych dla Wykonawcy.
Kara umowna za opóźnienie wykonania Fazy 1. będzie naliczana za opóźnienie
wykonania pozycji 8. (Odbiory instalacji dla 80% szkół) i pozycji 10. (Odbiory
instalacji dla pozostałych 20% szkół)Harmonogramu, przy czym podstawą
naliczenia kar będzie w obu przypadkach wartość całej Fazy 1.
Kara umowna za opóźnienie wykonania Fazy 2. będzie naliczana za opóźnienie
wykonania każdego obszaru OLT, na który Zamawiający dostarczy zatwierdzony
projekt budowlano-wykonawczy. Podstawą naliczenia kary będzie wartość danego
obszaru OLT, którego wykonanie będzie opóźnione. Wartość obszaru OLT będzie
wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę.
Na przykład:
Wartość Fazy 2. dla danego Podregionu (Lotu) wynosi 5 mln złotych.
Wykonawca opóźnił się o 10 dni kalendarzowych w realizacji jednego z obszarów
OLT, którego wartość wyniosła 400 tys. zł oraz opóźnił się o 5 dni kalendarzowych
w realizacji innego obszaru OLT, którego wartość wyniosła 300 tys. złotych.
Pozostałe obszary OLT zostały wybudowane w założonym terminie.
Całkowita wartość kar umownych wyniesie w powyższym przypadku: 400 000 zł *
10 dni * 0,5% + 300 000 zł * 5 dni * 0,5% = 20 000 zł + 7 500 zł = 27 500 zł

15-05-2017

2017-05-22 13:21
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Dot. § 2.7: Czy Zamawiający dopuszcza określenie także minimalnego czasu,
który zostanie
wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie usterek, np. następny dzień
roboczy od daty
otrzymania zawiadomienia
„Usterki nadające się do usunięcia stwierdzone w toku czynności odbioru
oraz w okresie
gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie usunąć niezwłocznie po
otrzymaniu
zawiadomienia od Zamawiającego, lecz w terminie nie krótszym niż
następny dzień roboczy
i w żadnym przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania tego
zawiadomienia” ?
Dot. § 2.7: Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonanie zastępcze
poprzedzone zostało
jednokrotnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia Usterek ?
Zwracamy także uwagę, że Zamawiający nie może wykonać prawa
wykonania zastępczego
w przypadku, gdy odmowa usunięcia Usterek wynika z faktu, że nie jest ona
objęta gwarancją.
Dot. § 2.11: Czy Zamawiający dopuszcza, aby prawo do wykonania
zastępczego
poprzedzone zostało jednokrotnym dodatkowym wezwaniem Wykonawcy
do usunięcia
Usterki?
Dot. akapitu § pkt 4: Wnioskujemy o wykreślenie postanowienia:
„Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia w zakresie, w
jakim te opóźnienia
zostały spowodowane niezawinionym przez Zmawiającego opóźnieniem w
wypłacie
dofinansowania w ramach Umowy Współfinansowania”, jako sprzecznego z
przepisami
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych ?

Odpowiedź

Data

Zgadzamy się na taki zapis

15-05-2017

Tak

15-05-2017

Tak

15-05-2017

Zamawiający nie wyraża zgody

15-05-2017
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Zasady Kontroli Projektu dla POPC - ZAŁĄCZNIK 6 do Szczegółowych
warunków umowy
36. Dot. pkt 7 akapit 1: Skoro umowa zawarta jest na czas nieoznaczony,
czy Zamawiający może
wskazać Wykonawcy z jakim terminem wypowiedzenia Wykonawca może
rozwiązać Umowę?
Wykonawca nie może być ograniczony do wypowiedzenia umowy
wyłącznie z ważnych
powodów.
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie umowy o następujące
postanowienia:
„Wykonawca ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy za 3 miesięcznym
okresem
wypowiedzenia w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że Umowa wygasa
w stosunku do
Zamówień przyjętych przez Wykonawcę w ramach Umowy w dacie
wygaśnięcia ostatniego
z tych Zamówień, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej”.
Dot. pkt 7 akapit 3: Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku
wskazanym w pkt 7 akapit 3
SWU (rozwiązanie Umowy Współfinansowania), Zamawiający może
odstąpić od Umowy
wyłącznie przed rozpoczęciem realizacji Umowy ?
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku rozwiązania Umowy
Współfinansowania
w trakcie realizacji Umowy, odstąpienia od Umowy po jej rozpoczęciu,
zawsze będzie miało
skutek ex nunc ?
Wymogi w zakresie ubezpieczenia - ZAŁĄCZNIK 2 do Ogólnych warunków
umowy
38. Dot. pkt 2.1 ppkt a) – prosimy o potwierdzenie, że przez sformułowania
„odpowiedzialność
publiczna i odpowiedzialność prawna” Zamawiający rozumie
odpowiedzialność cywilną
deliktową oraz odpowiedzialność cywilną kontraktową Wykonawcy?

Odpowiedź

Data

Zgadzamy się na uzupełnienie umowy o następujące postanowienia:
„Wykonawca ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy za 6 miesięcznym
okresem
wypowiedzenia w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że Umowa wygasa w
stosunku do
Zamówień przyjętych przez Wykonawcę w ramach Umowy w dacie wygaśnięcia
ostatniego
z tych Zamówień, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej”.

15-05-2017

w SWU nie widzę takiego zapisu

15-05-2017

Tak

15-05-2017

2017-05-22 13:21
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Odpowiedź

Data

Dot. pkt 2.1 ppkt a) – prosimy o potwierdzenie, że użycie w zakresie
odpowiedzialności
cywilnej sformułowania „ubezpieczenie od ognia” oznacza, że Zamawiający
oczekuje, że będą
pokryte szkody w mieniu osób trzecich spowodowane przez pożar, który
został spowodowany
działaniem Wykonawcy? Czy Zamawiający pod tym pojęciach chciał uzyskać
pokrycie na
szkody rzeczowe?
Dot. pkt 2.1 ppkt a) – czy na produkty/ukończone operacje Zamawiający
dopuści limit
w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia? Jest to
najczęściej
występująca formuła określania limitów.
Dot. pkt 2.2. ppkt b) Załącznika nr 2 (Wymogi w zakresie ubezpieczenia)
należy rozumieć, że
ubezpieczenie błędów i zaniechań rozumiane jest, jako ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej kontraktowej i deliktowej Wykonawcy?
Czy Zamawiający potwierdza, że suma gwarancyjna w wysokości
1.000.000,00 zł jest per
Podregion?
Czy Zamawiający dopuści jedną polisę odpowiedzialności cywilnej, której
suma gwarancyjna
będzie wielokrotnością 1.000.000 PLN i ilości wygranych Podregionów?

Tak

15-05-2017

Tak

15-05-2017

Tak

15-05-2017

Tak

15-05-2017

Tak

15-05-2017

Czy aby uzyskać załączniki C, D, E, G, H, I, J ( II. Opis przedmiotu zamówienia
pkt.11) na wszystkie obszary trzeba wysłać załącznik B - umowa o
zachowaniu poufności i pełnomocnictwo w formie skanu na podany adres
poczty elektronicznej w ilości 1 szt.? Czy na każdy obszar osobno?
Czy potem musimy dołączyć oryginały do każdej oferty na każdy podregion,
który występujemy osobno.
Czyli np. 9 podregionów- 9 załączników B

Aby uzyskać dostęp do wszystkich postępowań przetargowych , prosimy o
15-05-2017
dostarczenie czterech oświadczeń o zachowaniu poufności, z każdą ze spółek
(Gladmar Investments, Rodmer Investments, Nashford Investments oraz Eckley
Investments). Zgodnie z informacją na stronach spółek, każda z nich prowadzi
odrębne postępowania przetargowe ,
Wystarczy jedno ogólne pełnomocnictwo dla wszystkich postępowań w ramach
konkursu I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

2017-05-22 13:21
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68

Dot. Gwarancja Należytego Wykonania Umowy – czy Zamawiający
Tak
dopuszcza przedłożenie złożenia GNWU w dłuższym terminie niż podanym
w Harmonogramie w SWU? Termin pozyskania takiej gwarancji to 30-45
dni. Czy Zamawiający dokona korekty zapisu w SWU?

16-05-2017

69

Dot. 2.3 SWU Uwzględniając standardowe zapisy umów, powszechnie
stosowanych w obrocie gospodarczym kary umowne za opóźnienie w
realizacji umowy, wynoszące od 0,05% do 0,2% wartości kontraktu brutto
za każdy dzień opóźnienia, czy w SWU wkradł się błąd pisarski i wpisana
została wartość 0.5% ? Czy jest to celowy zapis ?

16-05-2017

70

Dot. 2.4 SWU - naliczanie kar wysokości 20% rocznie. Zakładając
Nie będzie dodatkowego Zamówienia na niewykonane prace. A karę liczy się tylko 16-05-2017
najczarniejszy scenariusz dla Wykonawcy, jeżeli Wykonawca otrzyma
od wystawionych zamówień.
maksymalną karę w danym roku to wartość niewykonanych prac zostanie
przepisana na kolejny rok i może ponownie otrzymać karę od tej samej
kwoty? Czy autor zapisu miał na myśli, iż suma kar z poszczególnych lat nie
może przekroczyć 20% wartości całości zamówienia?

71

Czy prawidłowe jest rozumowanie IV. Sposób wyceny. Czy Zamawiający w
Fazie 1 dokonał analizy i wpisał wiarygodne wartości szacunkowe w BoQ w
celu wyliczenia kwoty ryczałtowej? Zamawiający dodał zapis, iż wykonawca
na własny koszt musi dokonać analizy HLD. Jeżeli Wykonawca powinien
tego dokonać w terminie, czyli do 29.05.2017 r. prosiłbym o udostępnienie
plików edytowalnych/odblokowanych QGIS w celu szybkiej analizy lub
plików zapisanych w środowisku pokrewnym.

Zamawiający dla Fazy 1 i 2 wykonał projekty koncepcyjne – HLD, bazujące na
16-05-2017
dostępnych danych i założeniach. W celu wykonania wyceny wykonania projektu i
budowy dla Fazy 1 Wykonawca powinien zweryfikować dostępne informacje i
przedstawić cenę ryczałtową za Fazę 1. Na platformie cyfrowej dostępne są pliki z
edytowalnymi danymi, które taką weryfikację powinny ułatwić. Pliki cyfrowe
można otwierać w programie QGIS 2.12.

72

Czy w Fazie 2 Wykonawca otrzyma kompletny Projekt Budowlany wraz
Projektem Wykonawczym w wersji edytowalnym od Zamawiającego?

Wersja edytowalna zostanie przekazana Wykonawcy

16-05-2017

73

Prosimy o udostepnienie zalacznika E do niniejszego postepowania

Załączniki E1 E2 E3 znajdują się w Załączniku 1 do Załącznika D- Szczegółowe
Warunki Umowy każdego z Postępowań..

16-05-2017

Utrzymujemy wartość 0.5%, ale zmieniamy podstawę do naliczania kary. Nowy
zapis pkt 2.3 SWU : "W przypadku opóźnienia w realizacji Usług, Wykonawca
będzie zobowiązany wypłacić Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0.5%
wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia".

2017-05-22 13:21
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Data

W pkt III.3. lit. b. Zapytania ofertowego, Zamawiający wskazuje, iż:
Dla spełnienia warunku udziału w postepowaniu należy dostarczyć referencję
16-05-2017
Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego lub więcej referencji, które
w celu oceny ich możliwości wywiązania się z realizacji przedmiotu
sumarycznie spełnią te wymagania.
zamówienia dla jednego Podregionu: b. doświadczenie w zakresie budowy
minimum (…) km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat o minimalnej
wartości usług (….) PLN w krajach UE lub które podpisały z UE umowę o
równym traktowaniu. Jednocześnie, zgodnie z pkt VI.6. lit. d. Zapytania
ofertowego, oferta powinna zawierać: d. wykazu robót budowlanych w
zakresie budowy sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat w celu
wykazania spełnienia warunków określonych w rozdziale III pkt. 3 ppkt b
oraz referencji od zamawiającego podmiotu potwierdzających należytość
wykonania robót.
Prosimy o potwierdzenie, iż dla spełnienia powołanego warunku udziału w
postępowaniu dla jednego Podregionu, wystarczy załączenie do
przedmiotowego wykazu jednej referencji, jeśli potwierdza ona w swej
treści spełnienie powołanego warunku, nie jest natomiast konieczne
załączanie większej liczby referencji, mimo, iż pkt VI.6.lit. d. mówi o
referencjach w liczbie mnogiej?

2017-05-22 13:21
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Zgodnie z pkt III.3. Zapytania ofertowego (treść po lit. e): W przypadku
W przypadku spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
ubiegania się przez Wykonawcę o zamówienie w więcej niż jednym
pkt III.3. lit. a. i c. Zapytania ofertowego Wykonawca może złożyć
Podregionie – warunki określone w lit a i c bada się odrębnie w odniesieniu najkorzystniejszą ofertę na jeden preferowany Podregion.
do każdego z Podregionów, na które Wykonawca złoży ofertę.
Prosimy o sprecyzowanie powołanego postanowienia, w szczególności
prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca, który wykaże:
a) osiągnięcie średniego rocznego obrotu w latach 2015-2016 w wysokości
wskazanej pod lit. a. w każdym roku oraz
b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości
wskazanej pod lit. c., przy założeniu, że środki finansowe i zdolność
kredytowa mogą być sumowane do wskazanej wysokości, a zdolność
kredytowa to możliwość uzyskania nowego kredytu we wskazanej
wysokości, przy uwzględnieniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań
kredytowych,
będzie mógł złożyć ofertę obejmującą wszystkie Podregiony w ramach
niniejszego postępowania i będzie spełniał (wobec takiego średniego
rocznego obrotu oraz posiadania środków finansowych lub zdolności
kredytowej) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3.
lit. a. i c. Zapytania ofertowego,

Data
16-05-2017
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Zgodnie z pkt III.3. Zapytania ofertowego (treść po lit. e): Spełnienia
Uważamy, że warunki określone w pkt. 3 a-e , służą do oceny możliwości
warunków określonych w pkt. 3 a – e nie można wykazać poprzez
wywiązania się Wykonawcy z jednego kontraktu biorąc pod uwagę potencjał
wskazanie potencjału który jest zaangażowany w wykonywanie innych
finansowy, techniczny i organizacyjny.
umów z Zamawiającym (lub spółkami powiązanymi) lub wykazywanym w
innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (lub spółki z
nim powiązane).
Prosimy o wykreślenie wskazanego postanowienia z Zapytania ofertowego.
W szczególności zwracamy uwagę, iż przyjęcie przez Zamawiającego, że:
Spełnienia warunków określonych w pkt. 3 a – e nie można wykazać
poprzez wskazanie potencjału (…) wykazywanym w innych postępowaniach
prowadzonych przez Zamawiającego (lub spółki z nim powiązane), w
sposób znaczący ograniczać może krąg potencjalnych Wykonawców oraz w
sposób nieuzasadniony ograniczać konkurencję. Należy zwrócić uwagę, iż
np. w przypadku warunku obejmującego
doświadczenie w zakresie budowy minimum sieci światłowodowej o
długości określonej w kilometrach, jeśli Wykonawca osiągnął takie
doświadczenie jednorazowo w toku prowadzenia działalności gospodarczej,
to posiada wiedzę i daje rękojmię należytego wykonania jednego lub
większej liczby kontraktów, o analogicznych (jak kontrakt do którego
zawarcia zmierza niniejsze postępowanie) parametrach, co wynika z istoty
przymiotu wiedzy i doświadczenia.

Data
16-05-2017
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Zgodnie z pkt V.2.lit. c. Zapytania ofertowego, Zamawiający odrzuci ofertę
jeśli: Oferta jest niekompletna lub nie spełnia warunków zdefiniowanych w
ZO. Jednocześnie: Zamawiający może, z zachowaniem zasady równego
traktowania, zwrócić się do Wykonawców o wyjaśnienie lub
doprecyzowanie oferty, a także usunięcie omyłek przed podjęciem decyzji o
odrzuceniu oferty. W przypadku podejrzenia ceny rażąco niskiej
Zamawiający zawsze przed odrzuceniem oferty zwróci się o wyjaśnienia do
wykonawcy. Ciężar dowodu, iż cena nie jest rażąco niska obciąża
Wykonawcę.
Prosimy o sprecyzowanie, w jakim zakresie Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o wyjaśnienie lub doprecyzowanie oferty, a także usunięcie
ewentualnych omyłek?
Czy Zamawiający przewiduje możliwość uzupełniania przez Wykonawców
dokumentów złożonych wraz z ofertą na warunkach analogicznych jak
przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych, która w niniejszym
przypadku powinna być wzorcem właściwego postępowania?
Prosimy o sprecyzowanie, w jakich okolicznościach Zamawiający ma
obowiązek zwrócenia się do danego Wykonawcy o wyjaśnienie lub
doprecyzowanie oferty lub usunięcia omyłek, względnie uzupełnienie
dokumentów?
Co Zamawiający rozumie przez cenę rażąco niską w rozumieniu Zapytania
ofertowego (ustawa Prawo zamówień publicznych, której nie stosuje się w
niniejszym postępowaniu precyzuje, w jakim przypadku Zamawiający
powinien powziąć podejrzenie ceny rażąco niskiej)?
Jakie okoliczności Zamawiający uwzględni jako uzasadniające, iż dana cena
nie jest ceną rażąco niską?

Odpowiedź

Data

Zamierzamy poprawić w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
i niezwłocznie zawiadamić o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
Cena jest rażąco niska jeżeli budzi wątpliwości co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ZO. Wykonawca
będzie poproszony o wyjaśnienia, w tym złożenie dowodów , dotyczących
wyliczenia ceny.

16-05-2017
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godnie z pkt VI.2. Zapytania ofertowego: Format elektroniczny- Wykonawca Wszystkie oferty złożone zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej, będą
powinien złożyć ofertę z wykorzystaniem Platformy zakupowej, zgodnie z otwierane po terminie złożenia ofert, z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa
instrukcją w Załączniku G.
Wykonawcy
Prosimy o wyjaśnienie, jak Wykonawca powinien zabezpieczyć
poszczególne części oferty, jeśli będą one obejmowały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy oraz jak informacje
takie będą chronione przed dostępem osób nieuprawnionych, w sytuacji,
gdy oferta będzie składana z wykorzystaniem Platformy zakupowej. W
szczególności zwracamy uwagę, iż nawet ustawa Prawo zamówień
publicznych dopuszcza zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w
odniesieniu do poszczególnych części oferty.
Zwracamy także uwagę, iż dopuszczenie złożenia oferty w formie
elektronicznej, daje Zamawiającemu możliwość zapoznania się z treścią
ofert, przed upływem terminu ich otwarcia, co może prowadzić do
zaburzenia zasady konkurencyjności w razie poznania parametru złożonej
przez danego Wykonawcę oferty przez jego konkurenta
przed otwarciem ofert. Prosimy o wykreślenie z Zapytania ofertowego
postanowień dot. składania ofert przy użyciu Platformy zakupowej.

2017-05-22 13:21
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Prosimy o sprecyzowanie, jak będzie prowadzona tzw.: Runda negocjacyjna
w niniejszym postępowaniu w kontekście zachowania zasady
konkurencyjności? Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego (pkt V.1. lit. b),
w szczególności: Zamawiający zaprosi zakwalifikowanych Wykonawców do
negocjacji. Zapytanie ofertowe nie precyzuje jednak przebiegu tych
negocjacji, ani nie stanowi, by negocjacje te odbywały się jednocześnie w
obecności wszystkich Wykonawców. Może to prowadzić potencjalnie do
sytuacji, w której po zakończeniu negocjacji z jednym z Wykonawców,
Zamawiający przed wszczęciem negocjacji z innym Wykonawcą poda mu
informacje o cenie pierwszego z Wykonawców, a drugi z Wykonawców
złoży w związku z tym ofertę nieznacznie korzystniejszą. Takie rozwiązanie
może potencjalnie prowadzić do wyboru oferty Wykonawcy, który uzyska w
toku postępowania nieuzasadnioną przewagę nad konkurentami.
W szczególności prosimy o sprecyzowanie:
a) czy ostateczne propozycje cenowe, o których mowa w Zapytaniu
ofertowym, należy rozumieć jako ostateczną ofertę cenową w rozumieniu
Zapytania ofertowego?
b) w jakim czasie biorąc pod uwagę stadium Rundy negocjacyjnej mają być
składane ostateczne propozycje cenowe oraz termin obowiązywania
gwarancji, o których mowa w pkt V.4. Zapytania ofertowego? W trakcie
negocjacji? Po zakończeniu negocjacji przez wszystkich dopuszczonych do
nich Wykonawców?
c) zgodnie z pkt VI.1. SIWZ: Oferta, w tym ostateczna propozycja cenowa i
termin obowiązywania gwarancji w ramach rundy negocjacyjnej powinny
być złożone w formie elektronicznej i pisemnej. Zwracamy uwagę, iż
dopuszczenie złożenia ostatecznej propozycji cenowej w formie
elektronicznej, daje Zamawiającemu możliwość zapoznania się z treścią tej
propozycji,
przed
upływem
tych
propozycji,
co może (…)
Zgodnie z pkt
VI.6.e.:
Ofertaterminu
powinnaotwarcia
zawierać
następujące
dokumenty:

Odpowiedź

Data

Nie planujemy indywidualnych spotkań negocjacyjnych z Wykonawcami.
Zamierzamy przekazać wszystkim Wykonawcom takie same informacje o
najkorzystniejszej ofercie na Podregion, otrzymanej w ramach rundy
kwalifikacyjnej.
Ad. a) Tak
Ad. b) W piątek 02.06.2017 przekażemy informację o zakwalifikowanych
Wykonawcach i najkorzystniejszej ofercie na Podregion. Wykonawcy mogą złożyć
ostateczne oferty cenowe w terminie określonym w rozdziale X ZO
Ad. c) Wszystkie oferty złożone zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej,
będą otwierane po terminie złożenia ofert, z zachowaniem tajemnicy
przedsiębiorstwa Wykonawcy

16-05-2017

Zamawiający nie wymaga załączania do oferty oświadczeń ani referencji osób,
wykaz osób wymaganych do spełnienia warunków określonych w rozdziale które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Prawdziwość dostarczonych
III pkt. 3 lit d i e niniejszego ZO, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
danych może być sprawdzona przez Zamawiającego na etapie oceny oferty.
zamówienia wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności.
Prosimy o potwierdzenie, iż informacje dotyczące osób, o których mowa
powyżej mają być ujęte w treści przedmiotowego wykazu, a Zamawiający
nie wymaga załączenia do oferty oświadczeń tych osób, ani referencji
wystawionych na te osoby.

16-05-2017
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Zgodnie z pkt V.3. Zapytania ofertowego, jednym z kryteriów oceny ofert
jest okres gwarancji podany w miesiącach.
Prosimy o zakreślenie maksymalnego okresu gwarancji, jaki zaoferować
mogą Wykonawcy, albowiem pozostawienie kryterium w aktualnym
brzmieniu, może prowadzić do oferowania okresów nierealnych,
sprzecznych z naturą samej gwarancji, których proponowanie przez
Wykonawców może stanowić czyny nieuczciwej konkurencji. Warto przy
tym zwrócić uwagę, iż Krajowa Izba Odwoławcza w wyrokach z dnia 23
marca 2016 r., sygn. akt: KIO 369/16 oraz z dnia 21 kwietnia 2015 roku,
sygn. KIO 692/15, jednoznacznie uznała oferowanie przez wykonawców
bardzo długich okresów gwarancji, jako naruszających zasady uczciwej
konkurencji.

Maksymalny okres gwarancji ustalamy na 60 miesięcy. Zmieniamy formułę liczenia 16-05-2017
punktów dla tego kryterium, w rozdziale V pkt. 3 b., według poniższego zapisu:
"Okres gwarancji 10% wagi, wg wzoru – Ocena = GO / GM x 10 punktów, gdzie:
• GO – okres gwarancji na Usługi w miesiącach, zaoferowany przez Wykonawcę
• GM – maksymalny okres gwarancji na Usługi 60 miesięcy od dnia wystawienia
Protokołu Odbioru
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Kiedy będzie generowane Zamówienie dla 2 Fazy Zadania? Czy możliwe jest Nie dopuszczamy takiej możliwości. GDW powinno być dostarczone w ciągu 45 dni 16-05-2017
dostarczenie GDW dla Fazy 2 w momencie otrzymania od Zamawiającego od daty podpisania Umowy.
kompletnej dokumentacji technicznej [LLD]?
W przypadku podregionu 3 wg Harmonogramu Zamawiającego –
dostarczenie LLD przewidziane jest na 30.04.2019, a w przypadku
podregionu 4 dopiero 29.11.2019.
Natomiast zakończenie Fazy 1 przy zamówieniu 01.07.2017 planowane na
30.11.2018

83

Proszę o informację, czy termin dostarczenia Usług dla fazy 1 projektu
Nie
będzie zachowany w momencie gotowości do odbioru 80% szkół w
terminie 381 dni i 20% procent w terminie 493 dni pomimo iż i Wykonawca
nie dotrzyma terminu Weryfikacji i zatwierdzenia projektu w 204 dni ? Czy
w takim przypadku Wykonawca będzie obciążany karami Umownymi?

84

Czy Zamawiający wystąpił o warunki do zakładu energetycznego na
wykorzystanie podbudowy słupowej do podwieszenia kabli?Jeśli tak , to czy
trasy które są w koncepcji mają 100 % pokrycie w otrzymanych warunkach
?

Zamawiający na obecnym etapie nie uzyskał warunków na wykorzystanie
16-05-2017
podbudowy słupowej. Czynności te wchodzą w skład procesu projektowania, który
dla Fazy 1. będzie realizowany przez Wykonawcę (który musi o takie warunki
wystąpić), a dla Fazy 2. warunki uzyska Zamawiający

85

W przypadku gdy podbudowa słupowa sieci energetyki będzie wymagała
wzmocnienia po czyjej stronie będzie leżało jej wykonanie ?

Po stronie Wykonawcy.

16-05-2017

16-05-2017

2017-05-22 13:21
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Data

Dostarczenie materiałów jest po stronie Zamawiającego, proszę o
uściślenie czy np. w zakresie dostawy słupów w jej skład wejdą zawiesia ,
odciągi, szczudła, itp, oraz inne elementy sieci przystosowane do
mocowania na słupach ?
W podobnym zakresie pytanie dotyczy studni kablowych, czy w zakresie
dostawy Zamawiający dostarcza zabezpieczenia (np. typu Pioch)

Nie. Wymienione materiały dostarcza Wykonawca.

16-05-2017

Nie przewidujemy dodatkowych zabezpieczeń studni typu Pioch.

16-05-2017

Czy dla potrzeb budowy kanalizacji Zamawiający dostarczy, taśmę
ostrzegawczą, kabel lokalizacyjny, markery ?
Kolejne pytanie dotyczy dostaw: osłonek spawu, wieszaków muf, stelaży
zapasu, skrzyń zapasu ?
Czy jeśli właściciel nie wyrazi zgody na przejście kablami przez jego teren to
czy związane z tym wydłużenie trasy będzie podstawą do zwiększenia
kwoty wynagrodzenia ? ( chodzi o Fazę I wyceny)

Taśmę ostrzegawczą o szerokości 10 cm z napisem "UWAGA! KABEL
ŚWIATŁOWODOWY!" (bez kabla lokalizacyjnego) dostarcza Wykonawca.
Wszystkie wymienione w pytaniu elementy dostarcza Wykonawca.

16-05-2017

Nie. Wykonawca powinien skalkulować ryzyko takiego zdarzenia.

16-05-2017

91

Dotyczy Zapytania Ofertowego punkt V. 3.b):
- ile punktów otrzyma oferta z okresem gwarancji 54 miesiące,
- jaki okres gwarancji zapewni maksymalna liczbę punktów ?

Oferta z okresem gwarancji 54 miesiące otrzyma 9 punktów, zgodnie z nową
16-05-2017
formułą liczenia punkótw:
"Okres gwarancji 10% wagi, wg wzoru – Ocena = GO / GM x 10 punktów, gdzie:
• GO – okres gwarancji na Usługi w miesiącach, zaoferowany przez Wykonawcę
• GM – maksymalny okres gwarancji na Usługi 60 miesięcy od dnia wystawienia
Protokołu Odbioru
- Maksymalny okres gwarancji, na który Wykonawca może złożyć ofertę wynosi 60
miesięcy. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskac w ramach tego
kryterium wynosi 10.

92

Dotyczy Zapytania Ofertowego punkt VI.6.c):
Prosimy o sprawozdanie, które nie jest jeszcze sprawdzone przez biegłego
- ponieważ termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne rewidenta.
Zgromadzenie dla spółek prawa handlowego za rok 2016 to 30.06.2017, czy
można zatem dostarczyć zatwierdzone sprawozdania finansowe za lata
2014 i 2015 ?

86
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16-05-2017
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Odnośnie dokumentu Warunków Ogólnych Umowy, stanowiących Załącznik Potwierdzamy, że odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców będą
C do Zapytania ofertowego, prosimy o sprecyzowanie / potwierdzenie, iż
stanowiły integralną część umów.
wszelkie dokumenty niniejszego postępowania, w tym Zapytanie ofertowe
oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców (wyjaśnienia Zamawiającego),
będą stanowiły integralną część umowy pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą. Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem art. 2 pkt 2.3. OWU:
Niniejsza Umowa wraz z Szczegółowymi Warunkami Umowy, zawartymi
Zamówieniami oraz aneksami zawiera całość porozumienia pomiędzy
Stronami w zakresie Usług. Wszelka wcześniejsza korespondencja oraz
dokumenty wymienionych pomiędzy Stronami w związku z tymi Usługami
przed datą zawarcia niniejszej Umowy zostaje zastąpiona przez niniejszą
Umowę i Szczegółowe Warunki Umowy. Oczywistym jest wszakże, że
zakres zobowiązania Wykonawcy winien być ustalany i interpretowany z
uwzględnieniem dokumentacji postępowania, w tym odpowiedzi
Zamawiającego na pytania Wykonawców.

16-05-2017

94

Zgodnie z art. 22 pkt 22.1. OWU: Wykonawca nie będzie zlecał żadnych
Usług do osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Zamawiający udzieli takiej zgody w terminie do 35 (trzydziestu pięciu) dni
kalendarzowych od otrzymania wystąpienia Wykonawcy o taką zgodę, w
którym to wystąpieniu Wykonawca wskaże dane podwykonawcy (nazwę,
firmę, adres) oraz zakres i wartość prac, które zamierza mu zlecić. Brak
reakcji Zamawiającego w ww. terminie uważa się za milczącą zgodę na
zatrudnienie podwykonawcy. Prosimy o skrócenie wskazanego terminu
akceptacji podwykonawcy do 14 dni, zgodnie z art. 647 (1) § 2 Kodeksu
cywilnego.

Zgadzamy się na skrócenie terminu do 14 dni.

16-05-2017

95

Pytania dotyczące cennika i zakresu robót:
Czy pozycja 2.1 w cenniku – Projekt Budowalny – ma zawierać koszty
sporządzenia map do celów projektowych czy mapy dostarczy
Zamawiający?

Mapy do celów projektowych dla Fazy 1. dostarcza Wykonawca, który powinien
uwzględnić ten koszt w ofercie.

16-05-2017

96

Czy pozycja 2.2 w cenniku – Projekt Budowlany - instalacja na istniejącej
Zgodnie z wymaganiami właściciela podbudowy słupowej i obowiązującym
podbudowie słupowej – ma zawierać koszt map co celów projektowych czy prawem.
map do celów lokalizacyjnych, czy żadnej z tych dwóch?

16-05-2017

2017-05-22 13:21
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Odpowiedź

Data

Co Zamawiający rozumie pod pozycjami cennika w dziale 3 - Ankieta?
Chodzi o wizję lokalną poprzedzającą projektowanie.
Prosimy o przekazanie wytycznych jakie dane będą przedmiotem ankiety i
w jaki sposób należy je zbierać.
Co Zamawiający rozumie pod jednostką „per file” w pozycji 4.1? Czy chodzi Chodzi o pojedyncze wystąpienie.
o pojedyncze wystąpienie do jednego właściciela działki?

16-05-2017

99

Wykaz materiałów dostarczanych przez Zamawiającego nie uwzględnia
następujących materiałów. Prosimy o określenie czy ma je dostarczyć
Wykonawca.
- szafki wewnętrzne lub inne obudowy w których zostaną umieszczone
przełącznice w budynkach
- koryta, drabinki, peszle do budowy tras kablowych w budynkach
- kable zasilające oraz aparaty energetyczne

Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie: - szafki wewnętrzne lub inne
obudowy w których zostaną umieszczone przełącznice w budynkach
- koryta, drabinki, peszle do budowy tras kablowych w budynkach

16-05-2017

100

Czy dobrze rozumiemy, że pozycje z działu 6.1 nie obejmują rozbiórki i
odtworzenia nawierzchni, czyli dotyczą kopania w gruncie miękkim
(trawnik)? Czy w przypadku wykopu w terenie z twardą nawierzchnią cena
jest sumą odpowiedniej pozycji z działu 6.1 oraz odpowiednie pozycji z
działu 6.13?
Czy dobrze rozumiemy, że pozycje z działu 6.4 oraz 6.5 nie obejmują
rozbiórki i odtworzenia nawierzchni? Czy całkowita cena budowy kanalizacji
pod drogą jest sumą odpowiedniej pozycji z działu 6.4 oraz odpowiednie
pozycji z działu 6.13?
Jaki rodzaj słupa ma na myśli Zamawiający w pozycji 6.10.1? Czy
Zamawiający ma na myśli słupy telekomunikacyjne czy energetyczne? Czy
chodzi o słupy wirowane czy tradycyjne typu ŻN?

Pozycje z działu 6.1 obejmują rozbiórkę nawierzchni, lecz nie obejmują
16-05-2017
odtworzenia powierzchni twardych. Dział 6.13 obejmuje odtworzenie nawierzchni.
W przypadku wykopu z twardą nawierzchnią cena jest sumą 6.1 i 6.13.

Są to słupy telekomunikacyjne żelbetowe.

16-05-2017

103

Czy należy podać ceny również dla pozycji przy których ilość wynosi zero?
Prosimy o doprecyzowanie zarówno dla fazy 1 jak i dla fazy 2.

Proszę o podanie wartości dla wszystkich pozycji, także tych, które mają wpisaną
wartość zerową.

16-05-2017

104

Czy pozycje 6.13 z cennika uwzględniają podbudowę pod
drogą/chodnikiem czy jest osobna pozycja na odtworzenie podbudowy?

Tak. Proszę uwzględnić w tej pozycji również odtworzenie podbudowy, jak i
ewentualnych innych warstw występujących pod odtwarzaną nawierzchnią.

16-05-2017

105

W pozycji 7.3.1 jest mowa o instalacji szaf/stojaków w centrali. Te szafy nie W projekcie POPC wszystkie urządzenia OLT instalowane będą w zewnętrznych
są wymieniona na liście materiałów dostarczanych przez Zamawiającego.
szafach ulicznych dostarczonych przez Zamawiającego. W związku z tym zakres
Czy ta pozycja ma uwzględniać dostawę materiału?
czynności ujętych w pozycjach 7.3.x dotyczy wyłącznie szaf zewnętrznych, które
zostały nazwane "centralami".

98

101

102

16-05-2017

Pozycje z działu 6.4 i 6.5 obejmują rozbiórkę nawierzchni, lecz nie obejmują
16-05-2017
odtworzenia powierzchni twardych. Dział 6.13 obejmuje odtworzenie nawierzchni.
W przypadku wykopu z twardą nawierzchnią cena jest sumą 6.4 i 6.13.

16-05-2017
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Jaką długość przyłącza i zapotrzebowanie na moc należy przyjąć w pozycji
7.9.24?

107

Czy aparaty energetyczne oraz kable zasilające niezbędne do wykonania
przyłącza Wykonawca ma ująć w pozycji 7.9.24 czy są one po stronie
Zamawiającego?
W jaki sposób rozliczone będą koszty nadzorów innych gestorów oraz
właścicieli nieruchomości (szczególnie w zakresie PKP, cieków wodnych,
obszarów leśnych)? Zaproponowany cennik nie posiada takich pozycji.

108

Odpowiedź

Data

Proszę przyjąć moc przyłączoną 5 kW. Długość zależy od projektu opracowanego
przez Wykonawcę i powinna odnosić się do wewnętrznej linii zasilającej.
Zewnętrzną linię zasilającą co do zasady wykonuje dystrybutor energii
elektrycznej.
Wszelkie koszty związane z budową wewnętrznej linii zasilającej leżą po stronie
Wykonawcy. Zewnętrzną linię zasilającą co do zasady wykonuje dystrybutor
energii elektrycznej.
Koszty nadzorów leżą po stronie Wykonawcy.

16-05-2017

16-05-2017

16-05-2017
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W jaki sposób rozliczne będą koszty opracowania projektów organizacji
ruchu? Zaproponowany cennik nie posiada takich pozycji.

Koszty wykonania i uzgodnienia projektów organizacji ruchu (jeśli są potrzebne)
leżą po stronie Wykonawcy.

16-05-2017

110

W jaki sposób rozliczne będą koszty zajęcia pasów drogowych na czas robót Koszty zajęcia pasów drogowych na czas robót oraz umieszczenia w pasie
oraz umieszczenia w pasie drogowym do chwili odbioru przez
drogowym do chwili odbioru przez Zamawiającego leżą po stronie Wykonawcy.
Zamawiającego? Zaproponowany cennik nie posiada takich pozycji.

16-05-2017

111

Jak należy kalkulować projekty specjalistyczne (operaty wodno-prawne)
przy przekraczaniu cieków wodnych projekty skrzyżowań z liniami
kolejowymi? Zaproponowany cennik nie posiada takich pozycji.

16-05-2017

112

Jak należy kalkulować koszt geodezji zarówno tyczenie jak i pomiar
geodezyjny powykonawczy i opracowanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej? Zaproponowany cennik nie posiada takich pozycji.

Dla Fazy 1. koszty związane z wykonaniem i uzgodnieniem projektów
specjalistycznych leżą po stronie Wykonawcy.
Dla Fazy 2. koszty związane z wykonaniem i uzgodnieniem projektów
specjalistycznych leżą po stronie Zamawiającego.
Obsługa geodezyjna budowy sieci (tyczenie, szkice, pomiary, geodezyjna
dokumentacja powykonawcza) leży po stronie Wykonawcy. Należy uwzględnić ją
w oferowanej cenie.

113

Czy koszty opłat na rzecz właścicieli działek (zarówno prywatnych jak i
samorządów oraz zarządców dróg) za umieszczenie urządzeń
telekomunikacyjnych pokrywa Zamawiający?
Czy koszty odszkodowań na rzecz właścicieli działek za prowadzenie robót
pokrywa Zamawiający?
Czy wymagane jest sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla kabli napowietrznych podwieszonych na istniejących
słupach?

Tak, po uprzednim uzgodnieniu wysokości opłat.

16-05-2017

114
115

16-05-2017

Wykonawca ponosi koszt odszkodowań za szkody wyrządzone właścicielom
16-05-2017
terenu.
Zamawiający nie wymaga sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji
16-05-2017
powykonawczej dla kabli napowietrznych podwieszonych na istniejących słupach,
ale może być ona wymagana przez właściciela podbudowy słupowej. W takim
przypadku koszt leży po stronie Wykonawcy.

2017-05-22 13:21
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Rozliczenia i warunki umowy
Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien zweryfikować ryzyko
Ilości robót związanych z podwieszaniem kabli na słupach zakładają trasę wystąpienia takiej sytuacji i uwzględnić je w swojej ofercie.
przewidzianą przez Zamawiającego w koncepcji technicznej. Jak będzie
rozliczana umowa w zakresie fazy 1, jeżeli właściciel słupów odmówi zgody
na podwieszenie, co będzie się wiązało z koniecznością zastąpienia
odcinków podwieszanych rurociągiem doziemnym znacznie droższym w
budowie?

16-05-2017
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Jak będzie rozliczona umowa w zakresie fazy 1, jeśli z przyczyn niezależnych Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien zweryfikować ryzyko
od Wykonawcy (np. obiektywne przyczyny techniczne, brak zgód właścicieli wystąpienia takiej sytuacji i uwzględnić je w swojej ofercie.
działek, brak możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury) zaistnieje
konieczność zmiany trasy przewidzianej przez Zamawiającego w koncepcji
technicznej, a tym samym zakresu ilościowego robót?

16-05-2017
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Załącznik 3 do SWU nie precyzuje jak Zamawiający planuje dokonywać
płatności za sporządzenie dokumentacji projektowej. Czy przewiduje się
płatności częściowe w fazie 1 na etapie projektowania? Jeśli tak to co
będzie pojedynczą pozycją harmonogramu podlegającą odbiorowi?

Zamawiający przewiduje dokonywać płatności częściowych w cyklu miesięcznym
za odebrane protokołem częściowym pozycje z zatwierdzonego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego przygotowanego przez Wykonawcę.

16-05-2017

119

Czy Zamawiający przewiduje możliwość płatności częściowej za
sporządzenie map do celów projektowych?

Zamawiający przewiduje dokonywać płatności częściowych w cyklu miesięcznym
za odebrane protokołem częściowym pozycje z zatwierdzonego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego przygotowanego przez Wykonawcę.

16-05-2017

120

Pytania techniczne:
Czy Zamawiający posiada warunki techniczne właściciela słupów
określające wymagania co do zawartości dokumentacji projektowej oraz
wytyczne techniczne co do sposobu montażu kabli napowietrznych?

Nie. Zdobycie warunków technicznych wchodzi w zakres projektowania.

16-05-2017
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Zamawiający nie załączył do zapytania ofertowego swojej specyfikacji
technicznej ani innego dokumentu wyznaczającego obowiązujące u
Zamawiającego standardy budowy sieci. Czy w związku z powyższym
obowiązujące dla Wykonawcy są jedynie specyfikacje programu POPC oraz
obowiązujące przepisy prawa?
Jaką formę prawną ma mieć projekt podwieszania kabla na istniejącej
podbudowie? Czy ma to być projekt budowlany w rozumieniu prawa, czy
projekt wykonawczy?

Specyfikacja techniczna określająca standardy budowy sieci znajduje się w
16-05-2017
załączniku E. Szczegółowe wytyczne zostaną dostarczone przed przystąpieniem do
robót.

122

Projekt budowlano - wykonawczy, zgodny z warunkami technicznymi od właścicieli 16-05-2017
słupów oraz z obowiązującym prawem

2017-05-22 13:21
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Lp Pytanie
Czy Zamawiający lub właściciel infrastruktury słupowej wymaga
uzgodnienia projektów w jakichkolwiek dodatkowych instytucjach, oprócz
tych określonych wprost w prawie budowlanym?

Zamawiający wymaga uzgodnień zgodnych z prawem i warunkami technicznymi
właściciela infrastruktury

16-05-2017

124

Czy w przypadku jakichkolwiek opóźnień po stronie właściciela
infrastruktury słupowej lub organów administracji publicznej, np. zwlekania
z wydaniem warunków technicznych lub uzgodnieniem projektów powyżej
miesiąca Zamawiający wyrazi bezwzględnie zgodę na zmianę
harmonogramu i terminu realizacji umowy?
Czy właściciel podbudowy słupowej będzie wymagał zebrania zgód
właścicieli działek, nad którymi podwieszony będzie kabel? Jeżeli tak to czy
wszystkich właścicieli, czy tylko tych na których działkach usytuowane są
słupy?
Na jakich mapach ma być sporządzony projekt kabli napowietrznych (do
celów projektowych czy lokalizacyjnych lub inne poglądowe)?

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę harmonogramu jedynie w sytuacji, gdy
16-05-2017
opóźnienie będzie niezawinione przez Wykonawcę. Ciężar dowodu leży po stronie
Wykonawcy.

125
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127
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129

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien zweryfikować ryzyko
takiego wymagania ze strony właściciela podbudowy słupowej i uwzględnić je w
swojej ofercie.

16-05-2017

Wymagania w tym zakresie określi właściciel podbudowy słupowej.

16-05-2017

Czy projekt podwieszania kabli na słupach ma zawierać obliczenia obciążeń, Wymagania w tym zakresie określi właściciel podbudowy słupowej.
wytrzymałości słupów, zwisów kabla itp.?
Pytania dotyczące procedur w przetargu i warunków udziału:
Tak referencje powinny dotyczyć robót tożsamych z przedmiotem zamówienia.
Czy referencje potwierdzające doświadczenie wymagane zgodnie z pkt.
III.3.b zapytania ofertowego powinny dotyczyć robót tożsamych z
przedmiotem zamówienia, to znaczy budowy sieci światłowodowej typu
FTTH w technologii rurociągu doziemnego lub kabla podwieszanego na
słupach, tj. nie będą uwzględnione referencje potwierdzające jedynie
instalację kabli światłowodowych w istniejącej kanalizacji lub budowy
liniowe odcinków kabli światłowodowych do celów innych niż sieci FTTH?

16-05-2017

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku gdy przedstawione przez
Wymagania w tym zakresie określi właściciel podbudowy słupowej.
Wykonawcę projekty referencyjne, o których mowa III.3.b, obejmowałyby
również dostawę urządzeń aktywnych lub inne elementy nie będące
budową sieci, to na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia, należy przyjąć tylko tę część wartości projektu, która
dotyczy budowy pasywnej sieci światłowodowej wraz z rurociągami
(kanalizacją).

16-05-2017

16-05-2017

2017-05-22 13:21
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130

Czy na spełnienie warunku określonego w pkt. III.3.b należy przedstawić
Należy przedstawić jeden projekt dla spełnienia warunku określonego w pkt III.
jeden projekt, czy też dopuszczalne jest sumowanie ilości i wartości z kilku 3.b.
wykonanych zamówień? Jeżeli Zamawiający dopuszcza sumowanie
doświadczenia z różnych zamówień, to czy dla potwierdzenia, że
Wykonawca posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami o podobnej
skali do przedmiotu zamówienia, stawia się warunek dotyczący
minimalnego zakresu i wartości dla pojedynczego zadania? To znaczy czy w
przypadku sumowania doświadczenia, wymagany jest co najmniej jeden
projekt o wartości i zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (np.
100km i 1 000 000 PLN, w ramach jednego zamówienia), czy też
dopuszczalne jest spełnienie warunku poprzez zsumowanie dużej liczby
drobnych budów.

16-05-2017

131

Czy dla spełnienia wymagań określonych w pkt. III.3.d oraz III.3.e można
wskazać tę samą osobę? To znaczy czy można łączyć funkcję kierownika z
funkcją projektanta?
Czy w przypadku składania oferty na więcej niż jeden podregion (LOT) dla
spełnienia warunków określonych w pkt. III.3.d oraz III.3.e należy wskazać
odrębne osoby dla każdego LOTu? To znaczy, czy do złożenia oferty na 3
LOTy w ramach tego samego obszaru wymagane jest 3 kierowników oraz 6
projektantów?
Czy w przypadku składania oferty na dwa podregiony (LOTy), w ramach
tego samego obszaru, należy wykazać się podwójną wartością referencji i
ilością wykonanych kilometrów sieci światłowodowej?

Można.

16-05-2017

Osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie mogą
pełnić swoje funkcje w więcej niż jednym Podregionie.

16-05-2017

Tak. Zamawiający wymaga odrębnych referencji dla każdego Podregionu.

16-05-2017

134

Jak należy rozumieć ostatni akapit w pkt. III.3 w kontekście składania ofert
na dwa lub więcej obszarów (dużych obszarów, nie LOTów)? Czy w
przypadku składania oferty na więcej niż jeden obszar, można w każdym z
obszarów wskazać tego samego kierownika i projektantów?

Zamawiający nie stawia ograniczeń w tym zakresie.

16-05-2017

135

Czy w przypadku składania oferty na dwa obszary (duże obszary, nie LOTy), Tak. Zamawiający wymaga odrębnych referencji dla każdego Podregionu.
należy wykazać się referencjami na dwukrotnie większą wartość i ilość
kilometrów czy można wskazać te same referencje dla obu obszarów?

132

133

16-05-2017
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Czy Zamawiający określa minimalny i maksymalny okres gwarancji jaki
można zaproponować w ofercie? Zwracam uwagę, że formuła obliczania
punktów należnych za kryterium gwarancji jest tak skonstruowana, że
Wykonawca podając długi okres gwarancji może uzyskać bardzo wysoką
liczbę punktów. Na przykład oferując 30 lat gwarancji można otrzymać 100
pkt. w tym kryterium.

137

Czy Zamawiający dopuści wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Faza 1 dotyczy projektu i budowy sieci dla instytucji edukacyjnych. W tej fazie
umowy w formie potrąceń z płatności należnych Wykonawcy za realizację Wykonawca ponosi ryzyko niezgodności HLD z warunkami w terenie. W celu
kolejnych etapów prac?
zminimalizowania/wyeliminowania tego ryzyka należy przeprowadzić wizję w
terenie. Faza 2 dotyczy budowy sieci na pozostałym obszarze projektu na bazie
projektów budowlano-wykonawczych dostarczonych przez Zamawiającego. W
związku z powyższym błędy w HLD nie będą wpływać na wzajemne rozliczenia,
gdyż cena za wykonanie Fazy 2. zostanie ustalona na podstawie cen
jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i ilości wynikających z projektu
budowlano-wykonawczego dostarczonego przez Zamawiającego.

138

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na własny koszt zweryfikuje HLD i na W zakresie odpowiednim do przedstawienia oferty cenowej.
tej podstawie złoży ofertę cenową (zapytanie ofertowe pkt IV
Weryfikacja HLD jest procesem długotrwałym.
W jaki zakresie Zamawiający oczekuję weryfikacji HLD ?

139

W jaki sposób będą na etapie realizacji uwzględniane i korygowane błędy w Faza 1 dotyczy projektu i budowy sieci dla instytucji edukacyjnych. W tej fazie
HLD i jak takie korekty będą wpływały na wzajemne rozliczenia?
Wykonawca ponosi ryzyko niezgodności HLD z warunkami w terenie. W celu
zminimalizowania/wyeliminowania tego ryzyka należy przeprowadzić wizję w
terenie. Faza 2 dotyczy budowy sieci na pozostałym obszarze projektu na bazie
projektów budowlano-wykonawczych dostarczonych przez Zamawiającego. W
związku z powyższym błędy w HLD nie będą wpływać na wzajemne rozliczenia,
gdyż cena za wykonanie Fazy 2. zostanie ustalona na podstawie cen
jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i ilości wynikających z projektu
budowlano-wykonawczego dostarczonego przez Zamawiającego.

Data

Minimalny okres gwarancji, jaki Wykonawca może zaproponować w ofercie wynosi 16-05-2017
36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Kryterium oceny
oferty na okres gwarancji w rozdziale V , pkt. 3 b, zostaje zmienione, zgodnie z
poniższym zapisem:
"Okres gwarancji 10% wagi, wg wzoru – Ocena = GO / GM x 10 punktów, gdzie:
• GO – okres gwarancji na Usługi w miesiącach, zaoferowany przez Wykonawcę
• GM – maksymalny okres gwarancji na Usługi 60 miesięcy od dnia wystawienia
Protokołu Odbioru
- Maksymalny okres gwarancji, na który Wykonawca może złożyć ofertę wynosi 60
miesięcy.

16-05-2017

2017-05-22 13:21
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Aby przyspieszyć weryfikację HLD Prosimy o udostępnienie Załącznika nr 4
(Formularz planowania zasięgów i sieci NGA) do wniosku o dofinansowanie
„Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA” po usunięciu z nich
informacji o kosztach ?
Zgodnie z zapisami ZO: „Spełnienia warunków określonych w pkt. 3 a – e
nie można wykazać
poprzez wskazanie potencjału który jest zaangażowany w wykonywanie
innych umów
z Zamawiającym (lub spółkami powiązanymi) lub wykazywanym w innych
postępowaniach
prowadzonych przez Zamawiającego (lub spółki z nim powiązane).”
W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający
oceni oferty złożone
przez odrębnych Wykonawców, którzy zatrudnią przypadkowo te same
osoby np. na stanowisku
kierownika budowy lub projektanta.

Odpowiedź

Data

Nie posiadamy Załącznika nr 4 (Formularz planowania zasięgów i sieci NGA) w
rozbiciu na Podregiony, a jedynie jeden Formularz dla całego obszaru projektu.

Zwrócimy się do Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie, zgodę na poprawienie
omyłki.

W arkuszu BoQ „SKIERNIEWICKI__LOT1_PHASE2” określono zakres
Prosimy nie składać oferty dla zakresu projektów (pozycje 2.1 i 2.2) oraz
projektów do wykonania
wykonania przyłączy abonenckich (pkt. 8).
(pozycja 2.1 i 2.2), przy czym zgodnie z Zapytaniem ofertowym zakres fazy 2
nie obejmuje
wykonania projektów przez Wykonawcę, podobnie w przypadku pozycji
określających zakres
wykonania przyłączy abonenckich (pozycje objęte pkt 8) – zgodnie z
Zapytaniem ofertowym faza 2
nie obejmuje podłączenia abonentów. Proszę o doprecyzowanie zakresu
objętego zapytaniem
ofertowym dla w/w fazy.
Dotyczy pkt III.b 3 ZO.
Tak
Czy tą samą referencję (np. Projekt w ramach którego zrealizowano 600 km
sieci światłowodowej o wartości większej niż 15 mln zł) można wykorzystać
przy składaniu kilku ofert - np. na 3 regiony

17-05-2017

18-05-2017

2017-05-22 13:21
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Dotyczy pkt III.b 3 ZO.
Należy przedstawić jeden projekt dla spełnienia warunku określonego w pkt III.
Czy minimalne wymaganie na doświadczenie w zakresie budowy 200km
3.b.
sieci światłowodowej o minimalnej wartości usług 5 000 000 zł może być
udokumentowane w postaci sumy referencji na kilka mniejszych projektów
?

18-05-2017

145

Czy wymaganie udokumentowania doświadczenia o minimalnej wartości
Referencja powinna odnosić się tylko do części światłowodowej
usług 5 000 000 zł dotyczy całego projektu, do którego odnosi się referencja
czy tylko części światłowodowej.
Dotyczy pkt III.b 3 ZO.
Wartości brutto
Czy minimalna wartość usług w wysokości 5 000 000 zł dotyczy wartości
brutto czy netto ?

18-05-2017

147

Dotyczy pkt III.b 3 ZO.
W niektórych przypadkach klient - wystawca referencji nie zgadza się na
informowanie o wartości wykonanych usług. Czy w takim przypadku
dopuszczalne jest oświadczenie Oferenta o wartości wykonanych usług
budowy sieci światłowodowych.

Nie dopuszczamy takiej możliwości

18-05-2017

148

W ostatnim zdaniu odpowiedzi na pytanie 9 są błędy edycyjne- proszę o
korektę.
Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).
Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).

Błędy zostały poprawione

18-05-2017
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Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).
Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).
Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).
Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).

Odpowiedź

Data

Tak

18-05-2017

Tak

18-05-2017

Tak

18-05-2017

Tak
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Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).
Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).
Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).
Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).

Odpowiedź

Data

Tak

18-05-2017

Tak
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Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).
Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).
Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).
Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).
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Tak

Tak

Tak

18-05-2017
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Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w
rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka
obszarów jedną
referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci
światłowodowej w ciągu ostatnich 5
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lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej
umożliwia wykonawcy
spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).

Odpowiedź

Data

Tak

18-05-2017

Tak

18-05-2017

Tak

18-05-2017

Tak

18-05-2017

2017-05-22 13:21
p.38/38

