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Wysogotowo, dnia 12.12 2014 r.

Zamawiający:
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S. A.
Ul. Wierzbowa 84
Wysogotowo

Do:
W ykonawców zaproszonych do
złożenia oferty w postępow aniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Odpowiadając na pytania Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu ograniczonego
pn. „Dostawa urządzeń części aktywnej Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej wraz z
oprogramowaniem oraz z instalacją i serwisem dostarczonych urządzeń " nr ref. WSS1/14, prowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający
na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 2 ww. ustawy informuję o treści złożonych pytań oraz
odpowiedziach na złożone zapytania.

Pytanie 1:
Jakie powinno być zasilanie urządzeń: AC czy DC?
Odpowiedź:
Zamawiający zapewnia gwarantowane zasilanie 230VAC w miejscach posadowienia
urządzeń transmisyjnych, realizowane za pomocą UPS o poniższych parametrach:
a) 25kW przez okres 30 minut
węzłów Poznań-1 i Poznań- 2,
b) 50 kW przez okres 30 minut

- dla wszystkich węzłach WSS z wyłączeniem
-dla węzłów Poznań-1 oraz Poznań-2

Pytanie 2:
Jakie rodzaje transmisji mają obsługiwać interfejsy typu ANY?
Odpowiedź:
Rodzaje transmisji dla interfejsów typu ANY zostały określone w rozdziale 5 OPZ punkt
15, punkt 18 oraz punkt 21 jako lG b/s Eth, FC1G, FC2G, STM-1, STM-4, STM-16.
Pytanie 3:
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Czy można w węzłach dystrybucyjnych zastosować zamiast interfejsów ANY i
interfejsów 1GE interfejsy 10GE?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie interfejsów typu 10GE zamiast
interfejsów typu ANY i 1GE w węzłach dystrybucyjnych ze względu na znaczący spadek
elastyczności usług dostępnych w tych punktach sieci.
Pytanie 4:
Topologia fizyczna rozwiązania (rozdział 4.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia): w treści
tego punktu znajduje się informacja „rozwiązania tego typu muszą umożliwiać w
przypadku fizycznego uszkodzenia łącza lub pogorszenia jego parametrów
transmisyjnych, bezstratne przekierowanie transmisji optycznej na inne sprawne
łącza”. Czy to oznacza konieczność implementacji funkcjonalności directionless w
węzłach agregacyjnych i szkieletowych, czy może chodzi o możliwość przekierowania
ruchu w wyższych warstwach na podstawie informacji routingowych na urządzeniach
IP/MPLS?
Odpowiedź:

Rozdział 4 OPZ dotyczy warstwy DWDM i w związku z tym opisane w nim
funkcjonalności i właściwości dotyczą tej warstwy systemu. Tak jak napisano w
rozdziale wysoka dostępność musi zostać zapewniona przez natywne mechanizmy
bezpieczeństwa oferowanych przez wybraną technologię DWDM. Zamawiający
dopuszcza implementację dowolnej funkcjonalności spełniającej w /w warunek.
Funkcjonalność directionless jako taka nie jest wymagana. Rozdział 4 nie dotyczy
warstwy IP/MPLS w związku z tym wspomniana mechanizmy nie dotyczą możliwości
przekierowania ruchu w warstwach wyższych na postawie informacji routingowych na
urządzeniach IP/MPLS.
Pytanie 5
W rozdziale 4.3 Wymagania ogólne (Opis Przedmiotu Zamówienia) znajduje się
informacja „Zamawiający wymaga realizacji protekcji kanałów optycznych tworzących
sieć szkieletową". 0 które kanały optyczne chodzi? W jaki sposób ma być zrealizowana
protekcja kanałów optycznych?
Odpowiedź:
Sygnały tworzące sieć szkieletową warstwy DWDM został określone w rozdziale 4.2
OPZ jako połączenia pomiędzy węzłami agregującymi, agregującymi i szkieletowymi
oraz szkieletowymi (wszystkie kanały 100G). Protekcja kanałów tworzących sieć
szkieletową może zostać zrealizowana przez dowolne mechanizmy bezpieczeństwa
oferowane przez daną technologię DWDM, np. w przypadku fizycznego uszkodzenia
światłowodu pomiędzy węzłami Piła-Konin automatyczne przekierowanie wszystkich
kanałów 100G szkieletowych na tym przęśle przez matryce OTN-owe inną ścieżką
fizyczną.
Pytanie 6:
Czy opisana w rozdziale 5 Wymagane parametry systemu w warstwie DWDM (pkt. 2)
rekonfigurowalność dla wszystkich kanałów optycznych dotyczy jedynie możliwości
dodania/upuszczenia/przesłania przez węzeł dowolnego kanału optycznego czy
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Odpowiedź:
Opisana w rozdziale 5 pkt. 2 funkcjonalność dotyczy jedynie możliwości
dodania/upuszczenia/przesłania przez dowolny węzeł agregacyjny lub szkieletowy
dowolnego kanału z pełnej dostępnej siatki min. 80 kanałów w sposób zdalny (z
poziomu systemu zarządzania). Funkcjonalność directionless jako taka nie jest
wymagana.
Pytanie 7
Czy opisany w powyższym rozdziale w pkt. 3 wymóg zestawienia kanału optycznego
10G może zostać zrealizowany jako przesłanie kanału 10G w kanale koherentnym 40GE
lub 100GE? Konieczność bezpośredniego przesyłania kanału 10G przez sieć DWDM
wymaga zastosowania kompensatorów dyspersji chromatycznej w całej sieci co
powoduje znaczący wzrost kosztów sieci DWDM. W przypadku przesyłania kanałów
optycznych koherentnych 40G i 100G kompensatory dyspersji chromatycznej nie są
wymagane.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zestawienie sygnału lOGb/s pomiędzy dwoma dowolnymi
lokalizacjami systemu jako kontenera w kanale koherentnym 40GE lub 100GE.
Pytanie 8:
Co oznacza docelowa pojemność minimum 80 kanałów optycznych opisana w rozdziale
5 Wymagane parametry systemu w warstwie DWDM (Opis Przedmiotu Zamówienia)?
Czy dopuszczalne jest zastosowanie w ofercie elementów systemu sprzętowo
przygotowanych do obsługi 80 kanałów optycznych, w których o ilości obsługiwanych
kanałów optycznych decyduje licencja? Urządzenia byłyby wyposażone w licencje
umożliwiające obsługę takiej ilości kanałów optycznych aby była ona zgodna z SIWZ.
Zwiększenie ilości obsługiwanych kanałów optycznych związane byłoby z zakupem
licencji.
Odpowiedź:
W rozdziale 4.3 OPZ punkt a) Zamawiający wymaga dostarczenia systemu z pełnym
zakresem kanałów w systemie w każdym z kierunków w węzłach szkieletowych i
agregacyjnych, a później w tym samym rozdziale zdefiniowane zostało, że rozwiązanie
ma pozwalać na przesyłanie minimum 80 kanałów optycznych. W rozdziale 5 OPZ punkt
1 Zamawiający wymaga dostarczenia systemu DWDM o docelowej pojemności min 80
kanałów optycznych. Wymogi dotyczą konfiguracji systemu w dniu dostarczenia
rozwiązania przez Wykonawcę, w związku z tym Zamawiający nie dopuszcza późniejszej
rozbudowy systemu do pełnej pojemności przez dokupienie licencji bądź dodanie
kolejnych elementów sprzętowych.
Pytanie 9
§2 ust 7 - szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego mają się odbyć w ciągu
90 dni od zawarcia umowy w terminie uzgodniony z Zamawiającym. Podlega ono ocenie
uczestników szkolenia - ale w razie gdy więcej niż połowa uczestników oceni szkolenie
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jako niedostateczne - wówczas kara umowna dla Wykonawcy wynosi 3% wartości
umowy brutto.

Pytanie: W związku z istnieniem ryzyka subiektywnej oceny szkolenia przez
uczestników szkolenia czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie zapisów dotyczących
szkolenia o postanowienia z których będzie wynikało, iż: „Szkolenie będzie podlegało
jednocześnie ocenie przedstawiciela producenta sprzętu, który na wniosek wykonawcy i
jego koszt będzie uczestniczył w szkoleniu, a kar umowna o której mowa w §6 ust. 3
przewidziana w przypadku otrzymania niedostatecznej oceny w rozumieniu ust. §2 ust
7 umowy od więcej niż połowy uczestników szkolenia będzie mogła być naliczona tylko i
wyłącznie w przypadku gdy przedstawiciel producenta sprzętu również oceni szkolenie
jako niedostateczne"
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie postulowanej przez Wykonawcę zmiany.
Ocena negatywna szkolenia wynikać może jedynie z nienależytego jego wykonania przez
Wykonawcę (jest to okoliczność o charakterze obiektywnym), przez co rozumie się brak
efektu w postaci przekazania osobom szkolonym koniecznej wiedzy na temat
dostarczonych urządzeń i sprzętu, za co Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do
naliczenia kary umownej. Negatywna ocena szkolenia możliwa jest z uwagi na
obiektywne naruszenie przez Wykonawcę postanowień OPZ i Umowy, stanowiących
element do SIWZ.
Pytanie 10:
Czy Zamawiający dopuści uzupełnienie postanowienia §2 ust. 4 lit b) i nadanie mu
następującego brzmienia:
,,b) odstąpienie od niniejszej umowy w całości lub odpowiedniej części, po
bezskutecznym upływie dodatkowego co najmniej 7-dniowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy przez Zamawiającego na usuniecie braków ilościowych, jakościowych lub
wad stwierdzonych w toku czynności odbioru.” - bądź innego odpowiedniego brzmienia
które pozwoli Wykonawcy usunięcie ewentualnych wad/braków które ujawniły się w
toku czynności odbioru.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany § 3 ust. 4 lit. b Umowy w powyższym zakresie.
Pytanie 11:
Biorąc pod uwagę iż kary umowne przewidziane w §6 ust 2 narastają bez ograniczenia i
jest naliczana kara niezależnie od wartości urządzenia co do którego ewentualnie
zaistnieje zwłoka w usunięciu wady/usterki, co w konsekwencji powoduje iż naliczona
kara umowna będzie niewspółmiernie surowa, Wykonawca dążąc do ograniczenia
ryzyka naliczania niewspółmiernie wysokich kar umownych, zapytuje: Czy Zamawiający
dopuści uzupełnienie postanowienia §2 dot. kar umownych dodanie po ustępie 6
kolejnego ustępu „6a"w w następującym brzmieniu: „Łączna wysokość kar umownych
naliczonych Wykonawcy nie może przekraczać 10% wartości określonej w §4 ust 1
niniejszej umowy"
Odpowiedź:
Pytanie 12: Zamawiający dokona zmiany § 6 ust. 7 Umowy.
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Prosimy o określenie typu zasilania (AC lub DC) dla poszczególnych węzłów sieci dla
urządzeń DWDM oraz IP/MPLS.
Odpowiedź:
Zamawiający zapewnia gwarantowane zasilanie 230VAC w miejscach posadowienia
urządzeń transmisyjnych, realizowane za pomocą UPS o poniższych parametrach:
c) 25kW przez okres 30 minut
węzłów Poznań-1 i Poznań- 2,
d) 50 kW przez okres 30 minut

- dla wszystkich węzłach WSS z wyłączeniem
-dla węzłów Poznań-1 oraz Poznań-2

Pytanie 13:
Na rys. 1 Schemacie topologii fizycznej węzłów WSS przedstawia węzły szkieletowe
Poznań 1 oraz Poznań 2 połączone ze sobą dwoma parami włókien o dł. lOkm; z kolei w
punkcie 4.2 d) Zamawiający wymaga aby węzły szkieletowe zostały połączone dwoma
kanałami o przepływności lOOGb/s; natomiast rys.6 Schemat węzła szkieletowego
zawiera zapis wskazujący, że połączenie do drugiego węzła szkieletowego będzie
odbywać się dwoma strumieniami 100G z urządzenia IP/MPLS. W związku z
powyższymi rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie:
a.
czy urządzenia DWDM w węzłach szkieletowych Poznań 1 i Poznań 2 należy
połączyć ze sobą jedną parą włókien światłowodowych czy też dwoma?
b.
Czy w przypadku połączenia węzłów szkieletowych dwoma parami włókien
należy każdy z dwóch kanałów lOOGb/s przeprowadzić osobną parą włókien?
c.
Czy urządzenia IP/MPLS w węzłach szkieletowych mają być połączone ze sobą
osobnymi (poza systemem DWDM) włóknami?
Odpowiedź:
Ze względu na zwiększenie niezawodności rozwiązania lokalizacje szkieletowe Poznań 1
oraz Poznań 2 zostaną połączone dwoma niezależnymi traktami światłowodowymi, tak
aby uszkodzenie jednego z kabli światłowodowych nie spowodowało całkowitej relacji
bezpośrednio pomiędzy lokalizacjami Poznań 1 oraz Poznań 2.
Ad a) Urządzenia DWDM w węzłach szkieletowych Poznań 1 i Poznań 2 należy połączyć
dwoma parami włókien światłowodowych, każdy z kanałów powinien być zakończony
zestawem filtrów oraz wyposażony w funkcjonalność ROADM
Ad b) Każdy z kanałów lOOGb/s łączących lokalizacje Poznań 1 oraz Poznań 2 w
warstwie DWDM należy poprowadzić osobną parą włókien
Ad c) Urządzenia IP/MPLS w lokalizacjach szkieletowych Poznań 1 i Poznań 2 należy
poza warstwą DWDM (patrz punkt 6 OPZ) oraz kanały 100Gb należy poprowadzić
osobnymi traktami światłowodowymi
Pytanie 14:
W punkcie 4.3 określono wymóg współpracy urządzeń ze światłowodami o parametrach
wg zaleceń ITU-T :.652:2003 oraz G655:2003. Prosimy o informację który z
wymienionych typów włókien i na jakich odcinkach należy przyjąć do wykonania
obliczeń i wyceny systemu DWDM.
Odpowiedź:
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Do wykonania obliczeń i wyceny systemu DWDM należy przyjąć światłowód o
parametrach ITU-T G.652:2003.
Pytanie 15:
W punkcie 4.3 Wymagania ogólne Zamawiający wymaga realizacji protekcji kanałów
optycznych tworzących sieć szkieletową. Prosimy o wyjaśnienie, czy wymagana
protekcja kanałów ma dotyczyć wyłącznie dwóch kanałów optycznych pomiędzy
urządzeniami DWDM w węzłach szkieletowych Poznań 1 i Poznań 2, czy też ma
obejmować również inne węzły i kanały?
Odpowiedź:

Sygnały tworzące sieć szkieletową warstwy DWDM został określone w rozdziale 4.2 OPZ
jako połączenia pomiędzy węzłami agregującymi, agregującymi i szkieletowymi oraz
szkieletowymi (wszystkie kanały 100G].
Pytanie 16:
Zamawiający w punkcie 4.3 wymaga zapewnienia protekcji kanałów, do zapewnienia
której potrzeba podwójnej ilości interfejsów liniowych. W tabeli 3 dla każdego z węzłów
szkieletowych określono po 6 interfejsów liniowych 100G z czego po 4 muszą być
przeznaczone do połączenia z węzłami agregacyjnymi. Pozostałe 2 interfejsy nie
pozwolą zapewnić protekcji kanałów dla wymaganych dwóch kanałów optycznych
pomiędzy węzłami szkieletowymi Poznań 1 i Poznań 2. Prosimy więc o wyjaśnienie czy
Zamawiający oczekuje dostarczenia dodatkowych 2 interfejsów liniowych w każdym
węźle szkieletowym, czy też Zamawiający oczekuje innego typu protekcji.
Odpowiedź:
W OPZ została wymieniona ilość oraz rodzaj kanałów które mają być protegowane, ilość
ta nie uwzględnia kanałów nadmiarowych a jedynie kanały bezwzględnie niezbędne do
zapewnienia odpowiedniej przepływności całej sieci. Jeżeli mechanizmy dostępne w
oferowanym rozwiązaniu DWDM wymagają podwojenia ilości interfejsów w celu
zapewnienia protekcji należy dostarczyć system wyposażony w podwojoną ilość
interfejsów.
Pytanie 17:
W punkcie 4.3 Zamawiający określił wymagania dla struktury filtrów w poszczególnych
typach węzłów. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyposażenia
węzłów dystrybucyjnych, agregacyjnych i szkieletowych w filtry nieprzestrajalne czy też
w wybrane węzły należy wyposażyć w filtry przestrajalne pozwalające na
skonfigurowanie dowolnego koloru na dowolnym z portów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostarczenie systemu wyposażonego w filtry przestrajalne,
przy czym muszą zostać zachowane pozostałe warunki zawarte w OPZ:
- równocześnie dostępne min. cztery kanały w każdym z kierunków w węzłach
dystrybucyjnych,
-w węzłach dystrybucyjnych w tworzących segment sieci kanały nie mogą się
powtarzać,
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równocześnie wszystkie kanały tworzące system
- system musi być wyposażony w min 80 kanałów optycznych dostępnych w dniu
dostarczenia rozwiązania
Pytanie 18:
W punkcie 4.3 ppkt 5 Zamawiający określił dostępność uniwersalnych koncentratorów
4 usług w jeden kanał optyczny 40Gb/s wykorzystujący transmisję koherentną. Czy
Zamawiający dopuści rozwiązanie, które będzie pozwalało na agregację 4 usług w jeden
kanał optyczny lOOGb/s wykorzystujący transmisję koherentną przy zachowaniu
wszystkich pozostałych funkcjonalności?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast uniwersalnych koncentratorów 4 usług
w jeden kanał optyczny 40Gb/s, wykorzystanie kart agregujących 4 usługi w jeden kanał
optyczny lOOGb/s wykorzystujący transmisję koherentną przy zachowaniu wszystkich
pozostałych funkcjonalności.
Pytanie 19:
W punkcie 15.3.1 Ramowy zakres testów ppkt d) Zamawiający zamierza przeprowadzić
test funkcjonalności uruchomienia w systemie DWDM procesu restoracji transmisji
kanału optycznego na skutek zmiany
parametru dyspersji chromatycznej. Ten
specyficzny sposób uruchamiania restoracji nie był wymagany w żadnych z poprzednich
punktów i nie niesie też za sobą żadnych wymiernych korzyści a znacząco ogranicza
zaproponowanie
konkurencyjnego
rozwiązania
w
zupełności
spełniającego
funkcjonalności i realne parametry, które w będą występowały w sieci Zamawiającego.
Karty z transmisją koherentną wymaganą przez Zamawiającego zapewniają zasięgi
ponad 3000km, więc ewentualna zmiana dyspersji chromatycznej na skutek wydłużenia
długości toru światłowodowego o 200km jest nieistotna z punktu widzenia zapewnienia
poprawności transmisji. Ponadto należy zauważyć, że zmiana wielkość dyspersji
chromatycznej następuje w sposób bardzo powolny i można ją odczytywać
bezpośrednio na interfejsach koherentnych oraz monitorować przez system
zarządzania, co jest w praktyce wystarczające do dostatecznie szybkiego reagowania
i ewentualnego reorganizowania trasy przebiegu połączeń. Ewentualna raptowna
zmiana dyspersji chromatycznej i tak spowoduje zmianę szereg innych parametrów
jakości transmisji, które uruchomią proces restoracji.
Czy zatem Zamawiający uzna test za pozytywny jeżeli restoracja transmisji kanału
optycznego będzie następowała na skutek utraty sygnału lub też synchronizacji, która
również może nastąpić na skutek pogorszenia dyspersji chromatycznej w torze
światłowodowym?
Odpowiedź:
Intencją Zamawiającego jest sprawdzenie w ramach testów walidacyjnych możliwie jak
największego zakresu z funkcjonalności wymaganych od oferowanego systemu. W
przypadku warstwy DWDM kluczowym elementem jest niezawodność działania sieci a
co za tym idzie weryfikacji podlegać będą mechanizmy niezawodnościowe oferowane
przez daną technologię DWDM. Celem tego testu będzie sprawdzenie czy
zaproponowany system zapewnia restorację kanału optycznego w przypadku
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pogorszenia parametrów toru światłowodowego np. po wykonaniu prac naprawczych
i/lub zmianie długości fizycznej trasy danego połączenia. W związku z tym Zamawiający
przyjął jako zasadne sprawdzenie czy oferowane rozwiązanie zapewnia funkcjonalność
koherentności sygnału przy zmianie parametru dyspersji chromatycznej tak jak opisano
w OPZ. Zamawiający nie wymaga zastosowania komponentów, które mają zasięg do
3000 km i więcej, gdyż taka odległość nie jest możliwa do osiągnięcia pomiędzy dwoma
dowolnymi lokalizacjami w ramach sieci WSS bez zapętlania sygnału.
Pytanie 20:

Zamawiający w punkcie 5 Wymagane parametry systemu w warstwie DWDM ppkt 25
Wymaga wyposażenia węzłów szkieletowych i agregacyjnych w matryce przełączające
OTN o wydajności min 3Tbps. Z uwagi na fakt iż podana wielkość matrycy jest cechą
konstrukcyjną a nie funkcjonalną i nie koniecznie ma wpływ na jakość zaoferowanego
rozwiązania, to czy Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające matryce
przełączające OTN o mniejszej wydajności, lecz zapewniające pozostałe wymagania
funkcjonalne w zakresie wymaganych usług zawarte w S1WZ.?
Odpowiedź:
Z uwagi na duże przepływności oferowanej sieci wymagane jest aby każdy z węzłów
agregacyjnych i szkieletowych wyposażony był w matryce przełączające umożliwiające
dowolne przełączenie ruchu pomiędzy wszystkimi dostępnymi kierunkami w danym
węźle sieci i o wydajności umożliwiającej nieblokowane przełączanie przy zastosowaniu
w systemie kanałów optycznych o przepustowości lOOGb/s. Zamawiający dopuszcza
realizację rozwiązania poprzez wykorzystanie wielu urządzeń posiadających matryce
przełączające o mniejszej wydajności, przy czym urządzenia te należy połączyć linkiem
cross-connect o przepływności min. lOOGb/s, matryce OTN powinny zapewniać
nieblokowane przesyłanie ruchu w przypadku obsadzenia urządzenia wyłącznie
interfejsami lOOGb/s oraz łączna przepustowość matryc oferowanych w danym węźle
nie może być mniejsza niż 3Tbps. Ponadto matryce przełączające powinny zapewniać
pełną redundancję w przypadku awarii jednej z matryc lub jej części (patrz rozdział
3.2.1 punkt c) OPZ).
Pytanie 21:
W Załączniku nr 3 do SIWZ „UMOWA DOSTAWY - WZÓR" par.7 ust. 10 Zamawiający
wymaga, aby okres gwarancji biegł na nowo dla wymienionych urządzeń lub sprzętu.
Jednocześnie w OPZ w punkcie 13.1 Zamawiający wymaga, aby naprawy dla Zgłoszeń
Krytycznych były realizowane w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia. Powyższe
wymagania oraz stopień skomplikowania dostarczanych urządzeń powodują, że jedyną
możliwością dokonania naprawy jest dostarczenie i zainstalowanie urządzenia
zamiennego zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta (punkt 13 OPZ). Przy
przytoczonych zapisach realizacja jakichkolwiek napraw skutkuje przedłużaniem
gwarancji na trudny do przewidzenia okres. Jako, że świadczenia gwarancyjne zgodnie z
wymaganiem Zamawiającego muszą być oparte na świadczeniach gwarancyjnych
producenta, które jako takie są dodatkowo płatne, przytoczone zapisy powodują, że na
etapie składania oferty nie jest możliwe określenie terminu gwarancji dla
poszczególnych urządzeń a co za tym idzie wyliczenia kosztów z tym związanych.
Pytanie:
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Mając powyższe na uwadze, pytamy, czy Zamawiający dopuszcza wykreślnie zapisu
dotyczącego biegu gwarancji od nowa dla wymienianych urządzeń lub sprzętu?
Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w powyższym zakresie. Zgodnie z
art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant
dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo
dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli
gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części
wymienionej.” Zamawiający wymagał zaś: w § 7 ust. 10 Umowy: „W przypadku dwóch
napraw, w okresie gwarancji, tego samego urządzenia lub sprzętu, Wykonawca
zobowiązany będzie na swój koszt wymienić to urządzenie lub sprzęt na nowe
urządzenie lub sprzęt o parametrach nie gorszych niż wymienione urządzenie lub
sprzęt. Okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionych urządzeń lub sprzętu”.
Konieczność dwukrotnej naprawy tego samego urządzenia wskazuje w ocenie
Zamawiającego na ryzyko jego dalszej wadliwości. W takiej też sytuacji jest wielce
wątpliwe, aby urządzenie dwukrotnie naprawiane prawidłowo działo i konieczne jest
przedłużenie gwarancji dla tego urządzenia.
Pytanie 22:
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego załącznika do projektu
Umowy, który będzie zawierał listę osób uprawnionych do zgłaszania awarii?
Przez osoby uprawione rozumuje się osoby, które posiadają wiedzę techniczną
adekwatną do zgłaszanego problemu związanego z przedmiotem Umowy. Jednocześnie
proponujemy, aby zmiana listy osób uprawnionych nie pociągała za sobą konieczności
podopisywania Aneksów a odbywała się na zasadzie pisemnych ustaleń pomiędzy
Stronami Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wprowadzi postulowanej zmiany. Zgłaszanie problemów związanych z
działaniem dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń i systemu zarządzania
dokonywać będą osoby przeszkolone przez Wykonawcę w ramach usługi szkoleniowej.
Rolą Wykonawcy jest prawidłowa realizacja komponentu szkoleniowego, co
zminimalizuje ryzyko związane ze zgłaszaniem awarii i usterek przez osoby nie
posiadające odpowiedniej wiedzy na temat dostarczonych urządzeń. W przypadku
zmiany osób uprawnionych do kontaktu z Wykonawcą, z którym Zamawiający zawrze
umowę na dostawę urządzeń w ramach przedmiotowego postępowania, Zamawiający
zobowiązany jest do powierzenie tych zadań osobom posiadającym konieczną wiedzę i
przeszkolić tę osobę w zakresie wykonywanych przez tę osobę zadań.
Pytanie 23:
Zamawiający w OPZ str. 65 par. 13 wymaga wymiany części na nowe, jednakże serwis
żadnego producenta
nie daje gwarancji dostawy zamiennych części nowych, a
wyłącznie oryginalne. Dodatkowo w okresie 5 letnim, na jaki ma opiewać gwarancja
może nie być możliwości dostarczenia części nowych np. z powodu wprowadzenia
nowych wersji produktu przez producenta, co jest zgodne z metodyką i zaleceniami
producentów.
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Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie zapisu o dostawie wyłącznie części
oryginalnych i spełniających wymagania funkcjonalne?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje w tym zakresie. Wykonawca nie może
dokonywać napraw z wykorzystaniem używanych części.
Pytanie 24:
Zamawiający w umowie par 7. Punkt 5 wymaga dostępu do aktualnych wersji
oprogramowania.
Pytanie:
Czy Wykonawca ma rozumieć, że chodzi tu o nowe wersje oprogramowania wyłącznie w
ramach licencji dostarczonych do Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia nowych wersji oprogramowania wyłącznie w
ramach dostarczonych licencji.
Pytanie 25:
Zamawiający wymaga wyposażenia węzłów szkieletowych i agregacyjnych w 40
interfejsów 1GE każdy.
Pytanie:
Czy dopuszczalna jest realizacja tego wymagania przez kolokowanie w tych węzłach
urządzenia dystrybucyjnego wyposażonego w odpowiednią ilość interfejsów? Zapewni
to jednolitą definicję i realizację usług w całej sieci - wszyscy klienci będą dołączani w
taki sam sposób.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza realizację tego wymagania przez kolokowania w węzłach
agregacyjnych i szkieletowych urządzeń dostępowych wykorzystywanych w węzłach
dystrybucyjnych przy zachowaniu wymagania na nieblokowalną przepustowość
wszystkich portów dostępowych tzn. OPZ definiuje wymóg min. 40 portów
dostępowych lG b/s i przy zaoferowaniu 40 portów wymagane jest połączenie takiego
urządzenia z urządzeniem agregacyjnym/szkieletowym min. 4 interfejsami lOGb/s.
Pytanie 26:
W rozdziale 3.2 OPZ określa pewien zakres wymagań dla urządzeń aktywnych sieci WSS.
Następnie są one uszczegóławiane w rozdziałach 6, 7, 8 i 9, przy czym wymagania
szczegółowe pozwalają na częściowe odstępstwa od wymagań ogólnych.
Pytanie:
Czy Zamawiający potwierdza, że wymagania szczegółowe mają w takim przypadku
charakter nadrzędny, w szczególności czy wymagania redundancji kart sterujących i
przełączających, wentylatorów, zasilaczy dotyczą tylko urządzeń agregacyjnych i
szkieletowych?
Odpowiedź:
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urządzeń

Pytanie 27:
W rozdziale 8.1 OPZ nadmienia, iż wysoką niezawodność urządzeń dystrybucyjnych
można osiągnąć przez dodawanie kolejnych urządzeń w poszczególnych węzłach.
Pytanie:
Czy w przypadku stosowania urządzeń niemodularnych, nie posiadających możliwości
zdublowania kart sterujących, przełączających czy wentylatorów konieczne jest
zastosowanie zdublowanych urządzeń, czy jedynie przewidzenie takiej możliwości w
przyszłości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga zdublowania kart sterujących, przełączających czy
wentylatorów w urządzeniach niemodularnych dopuszczonych do wykorzystania w
węzłach dystrybucyjnych. Zamawiający dopuszcza przyszłą rozbudowę węzłów
dystrybucyjnych poprzez zdublowanie urządzeń.
Pytanie 28:
W Załączniku nr 3 do SIWZ „Umowa Dostawy - Wzór" par.3 ust 1. Zamawiający wymaga
dostarczenia tłumaczenia instrukcji obsługi, która ma być w języku polskim.
Pojęcie Instrukcji Obsługi jest bardzo obszerne i zawiera w sobie wiele różnych
elementów typu: DTR, Release Notes, Instrukcja Instalacji, Podręcznik Użytkownika,
Podręcznik Administratora etc. Mając na uwadze, iż we współczesnych systemach
teleinformatycznych szczegółowa dokumentacja tego typu może zawierać kilka tysięcy
stron opisujących wszystkie funkcjonalności pojedynczego urządzenia, które nie zawsze
wykorzystywane są w ramach danego Systemu. Ponadto dokumentacja taka jest bardzo
często aktualizowana w okresie życia produktu. Szczegółowa dokumentacja techniczna
udostępniana jest na portalach producentów dostępnych za pośrednictwem partnera,
w języku angielskim stosowanym powszechnie w świecie współczesnej teleinformatyki.
W związku z tym literalne spełnienie tego warunku jest praktycznie niemożliwe do
wykonania.
Pytanie:
Czy Zamawiający uzna spełnienie tego wymagania, jeżeli instrukcja będzie zawierać
podstawowe opisy dotyczące instalacji fizycznej urządzeń, kart wraz z podstawową
wiedzą dotyczącą podstawowej obsługi bez zaawansowanych konfiguracji funkcji,
ustawień itp.?
W przypadku, kiedy Zamawiający uzna, że zakres wymieniony powyżej
niewystarczający prosimy o dokładne sprecyzowanie pojęcia Instrukcja Obsługi.

jest

Odpowiedź:
Zamawiający uzna za spełnienie wymagania w przypadku dostarczenia w języku
polskim; podstawowych opisów dotyczących instalacji fizycznej urządzeń, kart wraz z
podstawową wiedzą dotyczącą ich podstawowej obsługi. Zaawansowane i szczegółowe
konfiguracje funkcji i ustawień dostarczonego sprzętu powinny być dostępne poprzez
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Wykonawcę, w najnowszej wersji anglojęzycznej dostępnej w danym dniu u producenta
sprzętu.
Pytanie 29:

W rozdziale 8 OPZ Zamawiający wymaga dostarczenia 640 szt. wkładek do obsadzenia
portów klienckich. Porty klienckie zostały zdefiniowane, jako typu 1 Gbps/s, jednakże
przy podawaniu ilości wkładek przeznaczonych do pracy na danej odległości (do 80km,
40km i lOkm) Zamawiający wskazał porty typu 10 Gbps/s (10GBASE).
Pytanie:
Czy Zamawiający może doprecyzować jaki typ wkładek wymagany jest do obsadzenia
portów klienckich służących do podłączenia usług w danej lokalizacji lub najbliższej
okolicy?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia 640 szt. wkładek lGb/s. Typ wkładek
wyszczególnionych w rozdziale 8 OPZ stanowi omyłkę edytorską. Prawidłowy zapis
powinien brzmieć:
„Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie min. 640 szt. wkładek klienckich:
-160 szt. przeznaczonych do pracy na odległości do 80km (1000Base-ZX)
-160 szt. przeznaczonych do pracy na odległości do 40km (1000Base-EX)
-320 szt. przeznaczonych do pracy na odległości do lOkm (lOOOBase-LH)
Pytanie 30:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę za wynagrodzeniem
określonym w umowie i w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu nr ref. WSS1/14 („Oferta") urządzeń, sprzętu i oprogramowania wraz z licencjami określonymi w
Opisie Przedmiotu Zamówienia („OPZ") oraz w ofercie Wykonawcy wraz z instalacją,
konfiguracją, uruchomieniem dostarczonych urządzeń, sprzętu i oprogramowaniem
systemu zarządzania siecią oraz świadczenie usługi serwisowej realizacji gwarancji
na zasadach określonych w umowie.
Pytanie:
Czy Zamawiający rozumie zapisy projektu umowy w ten sposób, że:
- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”), w tym ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w OPZ oraz ze swoją Ofertą, a także Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć kompletny przedmiot zamówienia, a jeżeli dla należytej realizacji
przedmiotu zamówienia konieczne będzie dostarczenie dodatkowych urządzeń,
sprzętu, oprogramowania niewymienionych w Ofercie Wykonawcy a wymienionych w
OPZ lub SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia tych urządzeń, sprzętu,
oprogramowania oraz podjęcia innych niezbędnych działań nie wykraczających poza
zakres Oferty, OPZ lub SIWZ w celu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w
ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 umowy?
Odpowiedź:
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Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z postanowieniami SIWZ do dostarczenia
kompletnego systemu urządzeń w DWMD i MPLS. Wykonawca w ofercie zobowiązany
jest przedstawić szczegółowo, jakie urządzenia, sprzęt i oprogramowanie dostarczy w
wykonaniu zamówienia. Nadto z SIWZ (szczególnie z treści OPZ) wynika jakie usługi w
okresie obowiązywania Umowy dostawca zobowiązany będzie świadczyć. Wartość
dostarczonych urządzeń, sprzętu i oprogramowania oraz świadczonych usług należy
wskazać wiążąco w formularzu oferty, jako kwota netto i brutto. W tej cenie Wykonawca
zobowiązany będzie dostarczyć również inne urządzenia lub sprzęt lub
oprogramowanie, jeżeli ich dostarczenie jest - według przyjętej przez Wykonawcę i
zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji realizacji zamówienia - konieczne.
Przedmiotem zamówienia nie jest bowiem dostarczenie urządzeń sprzętu i
oprogramowania, ale dostawa tychże elementów wraz z montażem/instalacją
uruchomieniem, serwisem jako systemu w paśmie optycznym DWDM i MPLS.
Wykonawca odpowiada za efekt, którym jest zgodna z OPZ dostawa urządzeń, sprzętu i
oprogramowania i prawidłowe działanie całego opisanego w SIWZ systemu. Z uwagi na
wielość możliwych rozwiązań, sprzętu, konfiguracji Zamawiający nie narzucił
wykonawcom rozwiązania/urządzeń jednego z producentów urządzeń, a jedynie
określił wymagania jakim musi odpowiadać dostarczany system urządzeń aktywnych
sieci WSS.
Pytanie 31:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy
ex contractu do szkód rzeczywistych oraz ustalenia górnej granicy odpowiedzialności z
tytułu kar umownych zastrzeżonych w umowie do wysokości wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany § 6 ust. 7 Umowy w zakresie limitu kar umownych. W
kwestii odpowiedzialności za szkodę Zamawiający nie dokonuje modyfikacji.
Pytanie 32:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby kary umowne należne Zamawiającemu były
potrącane przez Zamawiającego w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w § 4 ust. 1 umowy a dopiero, gdy kwota wynagrodzenia nie wystarczy na
zaspokojenie
roszczeń Zamawiającego, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zapłaty należnych kar umownych wyznaczając mu w tym celu termin nie
krótszy niż 14 dni i po bezskutecznym upływie tego terminu, będzie mógł skorzystać z
gwarancji (zabezpieczenia) należytego wykonania umowy?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość, lecz wynika ona z ogólnych zasad Kodeksu
Cywilnego i Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do powielania treści Kodeksu
Cywilnego w umowie, którą zawrze z wybranym Wykonawcą.
Pytanie 33:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, w sytuacji o której mowa w ustępie 11§ 7, by
koszt naprawy (koszt wykonania zastępczego) pokryty został w pierwszej kolejności z
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy a gdy kwota
wynagrodzenia nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego, Zamawiający,
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wezwie Wykonawcę do zapłaty kosztów naprawy (kosztów wykonania zastępczego)
wyznaczając mu w tym celu termin nie krótszy niż 14 dni a po bezskutecznym upływie
tego terminu, będzie mógł skorzystać z gwarancji (zabezpieczenia) należytego
wykonania umowy?
Odpowiedź:
Pytanie 34: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość, lecz wynika ona z ogólnych
zasad Kodeksu Cywilnego i Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do powielania
treści Kodeksu Cywilnego w umowie, którą zawrze z wybranym Wykonawcą.

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany w SIWZ punkt 10 odnośnie
wymagania dotyczącego zabezpieczenia należytego wykonania oraz w umowie §14
odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zapisu umożliwiającego
wystawienie przez Wykonawcę gwarancji na okres 1 roku z jednoczesnym
zobowiązaniem Wykonawcy do przedkładania kolejnych gwarancji na kolejne lata
najpóźniej 21 dni przed zakończeniem okresu ważności gwarancji posiadanej przez
Zamawiającego pod rygorem wystąpienia Zamawiającego do gwaranta o wypłatę całości
sumy gwarancyjnej i wpłacenia jej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
formie pieniężnej?
Gwarancja taka zostanie wystawiona na okres jednego roku i będzie przedłużana
(odnawiana) na kolejne okresy, aż do czasu zakończenia okresu rękojmi za wady plus 15
dni, zgodnie z wymogami punktu 10 z SIWZ oraz §14 umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
rozwiązania określone w art. 150 ust. 3 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z
należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane z
zastrzeżeniem, że w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co
najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
Rozwiązanie wskazane w pytaniu jest niedopuszczalne, gdyż nie daje pewności
zabezpieczenia przez cały wymagany okres, a istnienie zabezpieczenia uzależnione jest
od woli Wykonawcy.
Pytanie 35:
W OPZ punkt 11.2.2 Zamawiający oczekuje dostarczenie wszelkich komponentów
potrzebnych do dołączenia urządzeń do infrastruktury pasywnej.
Pytanie:
Czy Wykonawca może zakładać, że wyposażenie wszystkich węzłów jest zgodne z
informacjami dostępnymi w trakcie Dialogu Technicznego oraz że Zamawiający jest w
posiadaniu dokumentacji powykonawczej infrastruktury pasywnej dla każdej lokalizacji
którą udostępni niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że:
a) punkty styku, pomiędzy częścią pasywna a aktywną węzłów, w postaci
przełącznic światłowodowych, zostaną wyposażone przez Zamawiającego,
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b) niezwłocznie po podpisaniu z Wykonawcą umowy, udostępni dla każdej
lokalizacji będącej przedmiotem umowy, dokumentacje powykonawcze
infrastruktury pasywnej.
Pytanie 36:

W OPZ punkt 14 Zamawiający oczekuje przeprowadzenia szkoleń dla personelu
technicznego Zamawiającego.
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza zestawienie kanału VPN między salą szkoleniową i nowo
wybudowaną infrastrukturą Zamawiającego tak, aby ćwiczenia praktyczne realizować
na dostarczonych w ramach projektu urządzeniach? Czy Wykonawca może zakładać, że
wyznaczony personel techniczny do przeszkolenia ma już wiedzę teoretyczną z zakresu
sieci DWDM i IP/MPLS?
Odpowiedź:
Ze względu na złożoność infrastruktury Zamawiający dopuszcza się zestawienie
bezpiecznego, szyfrowanego kanału VPN między salą szkoleniową i nowo wybudowaną
infrastrukturą Zamawiającego, tak, aby ćwiczenia praktyczne realizować na
dostarczonych w ramach projektu urządzeniach. Należy przyjąć, iż personel techniczny
wyznaczony do przeszkolenia będzie posiadał podstawową wiedzę teoretyczną z
zakresu sieci DWDM i IP/MPLS.
Pytanie 37:
Czy Zamawiający zapewnia miejsce na szafy sprzętowe w lokalizacjach instalacji
sprzętu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że każdy z węzłów zostanie wyposażona przez Zamawiającego
w szafy 19" (42U) o wymiarach 600x1000 w następujących ilościach:
a] węzły dystrybucyjne i agregacyjne - po 2 szt. ww. szaf,
b) węzły szkieletowe - po 6 szt. ww. szaf.
Zamawiający dopuszcza dostawienie do istniejących szaf, szafy Wykonawcy o nie
mniejszej niż 42U wysokości, pod warunkiem, że czynność tę dokona Wykonawca na
własny koszt i ryzyko.
Pytanie 38:
Czy Zamawiający zapewnia gwarantowane zasilanie 230 VAC w miejscach instalacji
sprzętu?
Odpowiedź:
Dostawa energii elektrycznej (zasilania) do urządzeń części aktywnej sieci WSS i koszt
zakupy energii elektrycznej ponoszone będą przez Operatora Infrastruktury,
działającego na zlecenie Zamawiającego.
Pytanie 39:
Jak zakończone są obwody elektryczne
sprzętowe?

do których mają być podłączone szafy
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H

Zamawiający wyjaśnia, że przewidział w tablicy rozdziału energii prądu zmiennego,
możliwość montażu dodatkowych zabezpieczeń dla obwodów urządzeń aktywnych
węzłów. Główne zabezpieczenie odbioru każdego z węzłów to 125A/230V.
Pytanie 40:
Czy Zamawiający zapewnia zapas mocy wystarczający na obsłużenie urządzeń?
Odpowiedź:
Zamawiający zapewnia gwarantowane zasilanie 230VAC w miejscach posadowienia
urządzeń transmisyjnych, realizowane za pomocą UPS o poniższych parametrach:
c) 25kW przez okres 30 minut
węzłów Poznań-1 i Poznań- 2,
d] 50 kW przez okres 30 minut

- dla wszystkich węzłach WSS z wyłączeniem
-dla węzłów Poznań-1 oraz Poznań-2

Pytanie 41:
Czy Zamawiający zapewnia klimatyzację, która obsłuży sprzęt dostarczony przed
Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający zapewnia w każdym węźle klimatyzację o możliwości odprowadzenia
ciepła na poziomie:
a] 24kW dla wszystkich węzłach WSS z wyłączeniem węzłów Poznań-1 i Poznań- 2,
b] 48kW dla węzłów Poznań-1 oraz Poznań-2
Pytanie 42:
Czy Zamawiający zapewnia systemy P.Poż., KD, SSWiN, inne (np. monitoring) w
lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego dla instalacji sprzętu?
Odpowiedź:
Zamawiający zapewnia systemy Ppoż., KD, SSWiN, inne (np. monitoring) w lokalizacjach
wskazanych przez Zamawiającego dla instalacji sprzętu
Pytanie 43:
Jak zakończone są trakty światłowodowe, które będą wykorzystane do budowy
teletransmisji dla sieci?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że punkty styku, pomiędzy częścią pasywna a aktywną węzłów,
w postaci przełącznic światłowodowych, zostaną wyposażone przez Zamawiającego.
Niezwłocznie po podpisaniu z Wykonawcą umowy, Zamawiający udostępni dla każdej
lokalizacji będącej przedmiotem umowy, dokumentacje powykonawcze infrastruktury
pasywnej, wskazującą miejsca montażu przełącznic oraz ich typ.
Pytanie 44:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, w sytuacji o której mowa w ustępie 2 § 6 tj. w
razie zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu stwierdzonych w
okresie gwarancji i rękojmi wad, by Zamawiający miał prawo naliczania i żądania od
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Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia za
zwłokę w dostawie urządzeń, sprzętu, oprogramowania określonych w Załączniku nr 3
(tj. Ofercie Wykonawcy] bądź by Zamawiający miał prawo naliczania i żądania od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia za
zwłokę w świadczeniu usług określonych w OPZ - za każdy dzień zwłoki w dostawie
danego urządzenia, sprzętu, oprogramowania albo zwłoki w świadczeniu usług a także
by Zamawiający miał prawo naliczania i żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej
w wysokości 0,1% wartości urządzenia, sprzętu, oprogramowania, określonych w
Załączniku nr 3 (tj. Ofercie Wykonawcy) w usunięciu stwierdzonych w okresie
gwarancji i rękojmi wad tych urządzeń, sprzętu, oprogramowania - a jeżeli okres zwłoki
przekroczy 45 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w
odpowiedniej części. W takim przypadku odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany § 6 ust. 2 zmniejszając odpowiedzialność wykonawców z
tytułu nienależytego wykonania umowy.
Pytanie 45:
OPZ Rozdział 15.1 str. 68 - Testy weryfikacyjne
Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z par. 15.1 Testy weryfikacyjne "Zamawiający
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia testów, wybranych funkcjonalności opisanych
w SIWZ dla dowolnego z zaoferowanych urządzeń przed wyborem oferty.” Dodatkowo
Zamawiający wskazuje, iż "Wszystkie testy rozpoczną się najpóźniej w ciągu czterech
tygodni od daty otwarcia ofert i będą trwały maksymalnie przez okres dwóch tygodni.
Testy zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego."
Tak sformułowane wymagania związane z organizacją testów mogą być fizycznie
niemożliwe do spełnienia przez Oferenta. Par. 15.1 nie definiuje czasu jaki będzie miał
Oferent na dostarczenie urządzeń do siedziby zamawiającego. Możliwa jest sytuacja, w
której na przykład Zamawiający poinformuje Oferenta o zamiarze przeprowadzenia
testów po upłynięciu 25 dni od daty otwarcia ofert (w tym czasie Zamawiający dokonuje
ewaluacji Ofert). W konsekwencji czas pozostawiony Oferentowi na dostawę urządzeń
do siedziby Zamawiającego wynosił będzie 3 dni.
Ponadto zwracamy uwagę, iż rzeczywiste czasy dostaw (lead Times) w odniesieniu do
konkretnych typów urządzeń i wymaganych przez Zamawiającego ich konfiguracji mogą
być dłuższe niż cztery tygodnie.
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści organizację
Testów weryfikacyjnych w lokalizacji wskazanej przez Oferenta w terminach
zdefiniowanych w rozdziale 15.1 Testy weryfikacyjne?
Alternatywnie w przypadku braku akceptacji przeprowadzenia testów w lokalizacji
wskazanej przez Oferenta, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na
rozpoczęcie testów w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w ciągu 6 tygodniu od dnia
poinformowania Oferenta o zamiarze przeprowadzenia testów?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadzi zmianę w pkt 15.1 OPZ w zakresie pytania wykonawcy.
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m

Postanowienie § 1 ust. 4 Umowy - Wykonawca chciałby zwrócić uwagę, że obowiązek
Wykonawcy dostarczenia
dodatkowych
urządzeń,
sprzętu,
oprogramowania
niewymienionych w ofercie oraz podjęcia innych niezbędnych działań w celu należytej
realizacji przedmiotu zamówienia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego
w § 4 ust. 1 Umowy, o którym to obowiązku jest mowa w postanowieniu § 1 ust. 4
zdanie 2 Umowy, przerzuca niejako odpowiedzialność za określenie wymagań
technicznych i funkcjonalnych na Wykonawcę, a tym samym może okazać się zbytnim i
nieuzasadnionym obciążeniem dla Wykonawcy.
W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie postanowienia § 1
ust. 4 zdanie 2 Umowy, bądź też na takie jego doprecyzowanie, aby obowiązek
odnoszący się do dostarczenia dodatkowych urządzeń, sprzętu, oprogramowania
niewymienionych w ofercie w ramach w ramach wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w § 4 ust. 1 Umowy, dotyczył wyłącznie takich dodatkowych urządzeń,
sprzętu, oprogramowania, których wartość nie przekracza
10% wartości
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1 Umowy
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Przedmiot zamówienia został
określony zgodnie z przepisami poprzez opis wymagań odnośnie urządzeń, systemu i
usług dokonany w OPZ. Z uwagi na wielość możliwych rozwiązań, sprzętu, konfiguracji
Zamawiający nie narzucił wykonawcom rozwiązania/urządzeń jednego z producentów
urządzeń, a jedynie określił wymagania, jakim musi odpowiadać dostarczany system
urządzeń aktywnych sieci WSS.
Pytanie 47:
Postanowienie § 2 ust. 1 Umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie
terminu realizacji przedmiotu Umowy z 90 dni kalendarzowych od daty podpisania
Umowy na 120 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy, a tym samym na
odpowiednią modyfikację postanowienia § 2 ust. 1 Umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania umowy.
Pytanie 48:
Postanowienie § 2 ust. 3 zdanie 2 Umowy - W celu zapewnienia Wykonawcy
możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy w wymaganym terminie oraz
zabezpieczenia Wykonawcy przed ewentualnymi zaniechaniami
po stronie
Zamawiającego w zakresie obowiązku zatwierdzenia Projektu Technicznego
Wykonawczego, czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące doprecyzowanie
postanowienia § 2 ust. 3 zdanie 2 Umowy:
„Projekt Techniczny Wykonawczy musi być zatwierdzony przez Zamawiającego w
terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty pisemnego przedstawienia Projektu
Technicznego Wykonawczego przez Wykonawcę. W przypadku bezskutecznego upływu
terminu określonego w zdaniu poprzednim, a mianowicie jeżeli w tym terminie
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy oświadczenia woli w zakresie zatwierdzenia
Projektu Technicznego Wykonawczego, bądź w jeżeli w tym terminie Zamawiający nie
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przekaże Wykonawcy swoich uzasadnionych uwag odnośnie Projektu Technicznego
Wykonawczego z zachowaniem formy pisemnej, to wówczas taki Projekt Techniczny
Wykonawczy będzie uznany za zatwierdzony przez Zamawiającego.”?
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany § 2 ust. 3 Umowy.
Pytanie 49:

Postanowienie § 2 ust. 7 zdanie 2 Umowy - Wykonawca chciałby niniejszym zwrócić
się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy uzgodnienie Stron w zakresie innego
terminu realizacji Szkolenia, zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 7 zdanie 2 Umowy,
wymaga czy też nie wymaga dokonania zmiany Umowy przez jej Strony z zachowaniem
wymagań określonych w postanowieniu § 15 ust. 4 Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany § 2 ust. 7 zdanie drugie.
Pytanie 50:
Postanowienie § 2 ust. 8 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie
postanowienia § 2 ust. 8 Umowy, tak aby w odpowiedni sposób upoważnić Wykonawcę
do wykorzystania oznaczeń określonych w przedmiotowym postanowieniu, a tym
samym czy Zamawiający przyjmuje następujące brzmienie tego postanowienia:
„Urządzenia i sprzęt dostarczone przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy
oraz wszelka korespondencja i dokumenty wytworzone w toku realizacji niniejszej
umowy muszą być oznaczone - w sposób uzgodniony pomiędzy Stronami następującymi oznaczeniami:
a)

logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

do

Unii

Europejskiej

i

b)

logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego;

c)

herb Województwa Wielkopolskiego z logotypem;

d)

logotyp Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej;

e)

informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w
postaci: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013";

o ile Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie wzorce (w edytowalnej formie, na
nośniku elektronicznym) powyższych oznaczeń, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do
korzystania w powyższych oznaczeń w sposób niezbędny do należytego wykonania
zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. Ponadto Zamawiający
gwarantuje Wykonawcy, że przysługują mu odpowiednie uprawnienia do powyższych
oznaczeń w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu zlecenie oraz upoważnienie
Wykonawcy do wykorzystania tych oznaczeń w sposób określony postanowieniami
niniejszej umowy, jak również gwarantuje Wykonawcy, że wykonanie przez Wykonawcę
zobowiązania zawartego w postanowieniu niniejszego ustępu w żaden sposób nie
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naruszy jakichkolwiek uprawnień osób trzecich. W przypadku skierowania przez
jakąkolwiek osobę trzecią jakiegokolwiek roszczenia wobec Wykonawcy z tytułu
naruszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw tej osoby trzeciej, w tym w
szczególności praw własności intelektualnej, w związku z korzystaniem przez
Wykonawcę z oznaczeń określonych powyżej na potrzeby należytego wykonania
niniejszej umowy, Zamawiający zwalnia Wykonawcę i przejmuje siebie wszelkie takie
ewentualne roszczenia i żądania osób trzecich.”?
Odpowiedź:

Zamawiający po zawarciu Umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą wskaże Wykonawcy wzory oznaczeń określonych w § 2 ust. 8 Umowy.
W pozostałym zakresie Zamawiający informuje, że używanie oznaczeń wskazanych w §
2 ust. 8 Umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ nie
stanowi naruszenia praw osób trzecich, wręcz przeciwnie jest to obowiązek wynikający
z umowy o dofinansowanie podpisanej przez Zamawiającego. Koszt oznaczenia
urządzeń oznaczeniami opisanymi w § 2 ust. 8 stanowi koszt Wykonawcy, który
powinien uwzględnić w cenie zamówienia.
Pytanie 51:
Postanowienie § 3 ust. 1 Umowy - Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku
dostarczenia instrukcji obsługi sporządzonych w języku polskim lub obowiązku
ponoszenia przez Wykonawcę kosztów ich tłumaczenia na język polski, zgodnie z
zasadami określonymi w postanowieniu § 3 ust. 1 Umowy? Wykonawca chciałby
niniejszym zwrócić uwagę, że Instrukcje obsługi tłumaczone na język polski będą mieć
znacznie niższą wartość merytoryczną od oryginałów, z uwagi na fakt, że wiele
słów/zwrotów w zakresie terminologii technicznej / informatycznej nie ma
odpowiedników w języku polskim. Dodatkowo wersja w języku polskim może być
trudna do zrozumienia, budzić szereg wątpliwości, a w szczególności dla osób będących
ekspertami technicznymi.
Ponadto Wykonawca podnosi, że ewentualne zatrzymanie przez Zamawiającego z
wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiącej iloczyn liczby nieprzetłumaczonych
stron instrukcji urządzeń oraz stawki w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdą stronę,
wydaje się być mocno zawyżone. Koszt przetłumaczenia jednej strony jest zbyt
wygórowany. Górna granica 2.000,00 zł brutto stwarza w ocenie Wykonawcy podstawę
do nadużyć.
Gdyby Zamawiający nie wyraził zgody na rezygnację z postanowienia § 3 ust. 1 Umowy,
to Wykonawca zwraca się niniejszym z prośbą o obniżenie kwoty 2.000,00 zł brutto do
stawki rynkowej, a mianowicie do kwoty 150,00 zł brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany § 3 ust. 1 obniżającej maksymalną kwotę tłumaczenia
jednej strony. Kwota powyższa winna zabezpieczać tłumaczenie instrukcji obsługi z
różnych języków, stąd standardowa stawka za tłumaczenie jednej strony może okazać
się zbyt niska. Wykonawca może dostarczyć oprócz instrukcji w języku polskim również
instrukcje w języku angielskim
Pytanie 52:
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Postanowienie § 3 ust. 2 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące
brzmienie tego postanowienia:

„Z czynności dostawy sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany
przez obie strony, jednakże z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego
paragrafu. Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego z wykazanymi w nim brakami
ilościowymi, jakościowymi lub inną niezgodnością dostawy z SIWZ lub ofertą
Wykonawcy, o ile będą to uchybienia o charakterze krytycznym, nie będzie
potwierdzało należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę."?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień Umowy, zgodnie z sugestią
Wykonawcy.
Pytanie 53:
Postanowienie § 3 ust. 3 zdanie 1 Umowy - Czy Zamawiający, mając na względzie
przyznane Wykonawcy - zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 Umowy - uprawnienie do
dokonania wyboru, czy dostawa urządzeń objętych przedmiotem Umowy będzie się
odbywała częściami, czy jednorazowo, wyraża zgodę na doprecyzowanie postanowienia
§ 3 ust. 3 zdanie 1 Umowy, w taki sposób, aby było one spójne z postanowieniem § 2 ust.
1 Umowy, a tym samym aby miało ono następujące brzmienie:
„W przypadku gdy zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca sporządzi
harmonogram dostaw i urządzeń i ich konfiguracji przewidujący dostawę urządzeń
częściami, Zamawiający przystąpi do odbiorów częściowych oraz w tym celu Strony
podpisywać będą częściowe protokoły zdawczo-odbiorcze. (...)"?
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia takiej zmiany.
Pytanie 54:
Postanowienie § 3 ust. 4 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące
brzmienie tego postanowienia:
„Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu niniejszej umowy, w tym w trakcie
wykonywania testów powykonawczych, o których jest mowa w postanowieniach § 4
niniejszej umowy, zostaną stwierdzone braki ilościowe lub jakościowe, wady fizyczne
lub wady prawne dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń, sprzętu, oprogramowania,
to wówczas:
a)
wyłącznie w przypadku wykazania przez Zamawiającego braków ilościowych,
wad prawnych, bądź braków jakościowych lub wad fizycznych o charakterze
krytycznym, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy odbioru takich urządzeń,
sprzętu, oprogramowania i wyznaczenie nowego terminu dostawy - w takim przypadku
Zamawiający ustala z Wykonawcą nowy termin dostawy;
b)
w przypadku pojawienia się innych braków jakościowych lub wad fizycznych
innych niż tych o charakterze krytycznym, Strony podpiszą (z zastrzeżeniem dalszych
postanowień niniejszego paragrafu) odpowiedni protokół zdawczo-odbiorczy, przy
czym w uwagach wskażą na zaistniałe braki jakościowe lub wady fizyczne inne niż te o
charakterze krytycznym oraz wspólnie ustalony termin na usunięcie przez Wykonawcę
tych braków jakościowych lub wad fizycznych.
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Szczegółowe określenie, jakie braki jakościowe lub wady fizyczne sprzętu, urządzeń lub
oprogramowania należy uznać za krytyczne, będzie zawarte w Projekcie Technicznym
Wykonawczym."
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia takiej zmiany.
Pytanie 55:

Postanowienie § 3 ust. 4 Umowy - Czy w przypadku braku zgody ze Strony
Zamawiającego na taką modyfikację postanowienia § 3 ust. 4 Umowy, zgodnie z którą
usunięte zostałoby uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w całości lub
odpowiedniej części na wypadek stwierdzenia w toku czynności odbioru przedmiotu
Umowy braków ilościowych lub jakościowych, wad fizycznych lub wad prawnych
(zgodnie z pytaniem nr 9 Wykonawcy powyżej), Zamawiający wyraziłby zgodę na
następującą modyfikację postanowienia § 3 ust. 4 lit. b Umowy:
,,b) odstąpienie od niniejszej umowy w odpowiedniej części, tj. w tej części, która
zawiera braki ilościowe lub jakościowe, wady fizyczne lub wady prawne, jednakże pod
warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
przez Zamawiającego, nie krótszego niż 60 (sześćdziesięciu) dni, w pisemnym wezwaniu
skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy."?
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia takiej zmiany.
Pytanie 56:
Postanowienie § 3 ust. 5 Umowy - Czy, w związku z proponowaną powyżej treścią
postanowienia § 3 ust. 4 Umowy, Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie
postanowienia § 3 ust. 5 Umowy w paragrafie dotyczącym „Odbiorów dostawy", a tym
samym o przeniesienie następującego postanowienia do paragrafu dotyczącego „Kar
umownych i odstąpienia od Umowy”:
„W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej umowy, niezależnie
od podstawy prawnej takiego odstąpienia (w całości lub w części), Wykonawca może
żądać zapłaty za zrealizowaną część przedmiotu umowy wykonaną do daty odstąpienia
od Umowy, jak również Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wypłaconego
mu do dnia odstąpienia do niniejszej umowy i nie ma obowiązku jego zwrotu." ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia takiej zmiany.
Pytanie 57:
Postanowienie § 3 ust. 7 zdanie 2 Umowy - Czy z uwagi na proponowaną przez
Wykonawcę procedurę dokonywania pomiędzy Stronami Umowy odbiorów zgodnie z
pytaniem nr 10 Wykonawcy powyżej, odnoszącym się do postanowienia § 3 ust. 4
Umowy, jak również zgodnie z pytaniem nr 14 Wykonawcy poniżej odnoszącym się do
możliwości jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru, Zamawiający wyraziłby
zgodę na następujące brzmienie postanowienia § 3 ust. 7 zdanie 2 Umowy:
„(...) Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia dokonany zostanie w terminie 14
(czternastu) dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dokonania odbioru
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końcowego lub sporządzenia - zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu protokołu zdawczo-odbiorczego ostatniej części dostawy."
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia takiej zmiany.
Pytanie 58:
Postanowienie § 3 ust. 8 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące
brzmienie tego postanowienia:
„Protokołu Odbioru powinny określać w szczególności zakres dostaw objętych danym
odbiorem oraz kompletność, jakość i terminowość wykonania każdej z dostaw. Odbiory
dokonywane będą w obecności przedstawicieli Zamawiającego, z zastrzeżeniem
dalszych postanowień niniejszego paragrafu."?
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia takiej zmiany.
Pytanie 59:
Postanowienie § 3 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie nowego
postanowienia § 3 ust. 9 Umowy w następującym brzmieniu:

„Jeżeli w terminie odbioru wyznaczonym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
Zamawiający nie przystąpi do odbioru, bądź nie podpisze protokołu zdawczoodbiorczego pomimo braku okoliczności uzasadniających w świetle postanowień
niniejszej umowy odmowę dokonania odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca staje
się uprawniony do wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Nieprzystąpienie przez
Zamawiającego do odbioru w kolejnym terminie uprawnia Wykonawcę do
jednostronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ze skutkami równymi
protokołowi zdawczo-odbiorczemu podpisanemu przez obie Strony. Przyczynę
jednostronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego oznacza się w tym
protokole."?
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia takiej zmiany.
Pytanie 60:
Postanowienie § 3 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie nowego
postanowienia § 3 ust. 10 Umowy w następującym brzmieniu:
„Jeżeli Zamawiający przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu przystąpi do komercyjnego używania
dostarczonego przez Wykonawcę urządzeń, sprzętu i oprogramowania, to wówczas
Wykonawca staje się uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu zdawczoodbiorczego ze skutkami równymi protokołowi zdawczo-odbiorczemu podpisanemu
przez obie Strony. Przyczynę jednostronnego podpisania protokołu zdawczoodbiorczego oznacza się w tym protokole."?
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia takiej zmiany. Dostarczony przez
Wykonawcy sprzęt i oprogramowanie może być wykorzystane dopiero po dokonaniu
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odbioru końcowego i zrealizowaniu przez Wykonawcę kompletnej dostawy, montażu i
uruchomienia całego systemu. Zamawiający nie zamierza korzystać z elementów
zamówienia przed zrealizowaniem przez Wykonawcę całej dostawy zgodnej z OPZ i
przed uruchomieniem dostarczonych urządzeń.
Pytanie 61:
Postanowienie § 3 Umowy - Wykonawca pragnie zauważyć, iż w proponowanym
przez Zamawiającego wzorze umowy dostawy, w tym również w postanowieniach § 3
odnoszących się do zasad dokonywania przez Strony odbiorów przedmiotu niniejszej
umowy, brak jest istotnego uregulowania w zakresie wyraźnego wskazania momentu
przejścia prawa własności produktów dostarczanych w ramach Umowy z Wykonawcy
na Zamawiającego, jak również momentu przejścia ryzyk. Zauważenia wymaga
jednocześnie, iż wskazanie takiego momentu przejść prawa własności i ryzyk na
Zamawiającego spowoduje usunięcie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu prawnego
tych produktów, jak również zakresu odpowiedzialności Stron Umowy. Ponadto
umożliwi to Wykonawcy prawidłowe rozpoznanie przychodu z tytułu realizacji Umowy
w ramach prowadzonej rachunkowości. Czy Zamawiający zgodzi się zatem na dodanie
do Umowy nowego postanowienia § 3 ust. 11 Umowy w następującym brzmieniu:
„Prawo własności sprzętu i urządzeń (stanowiących rzeczy w rozumieniu przepisu art.
45 Kodeksu cywilnego) przechodzą z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą
podpisania - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy - protokołu zdawczoodbiorczego obejmującego dany sprzęt i urządzenia, pod warunkiem rozwiązującym
braku terminowej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia określonego w
postanowieniu § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Ponadto ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia sprzętu, urządzeń i oprogramowania objętych przedmiotem niniejszej
umowy przechodzą z Wykonawcy z Zamawiającego z chwilą podpisania - zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy - protokołu zdawczo-odbiorczego obejmującego
dany sprzęt, urządzenia i oprogramowanie.”
Odpowiedź:
Dostarczane przez wykonawcę urządzenia i sprzęt stanowią rzeczy oznaczone co do
gatunku, mając na uwadze powyższe, przejście własności tych urządzeń i sprzętu
dokonuje się zgodnie z regułami przewidzianymi dla przenoszenia własności rzeczy
oznaczonych co do gatunku, a mianowicie dla przejścia własności oraz ryzyka
przypadkowej utraty lub uszkodzenia konieczne jest wydanie tych rzeczy przez ich
zbywcę. Z chwilą wydania tych rzeczy nabywcy, na nabywcę przechodzi własność i
ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia tychże rzeczy.
Pytanie 62:
Postanowienie § 5 ust. 3 Umowy - Dążąc do zapewnienia zachowania po stronie
Wykonawcy jak najbardziej optymalnej sytuacji finansowej w toku realizacji Umowy, jak
również mając na uwadze postanowienie § 2 ust. 2 Umowy (obejmujące uprawnienie
Wykonawcy do dokonania wyboru odbywania odbiorów częściowych) oraz istniejącą
powszechnie
praktykę
kontraktową
na
rynku
dostawców
infrastruktury
telekomunikacyjnej, Wykonawca zwraca się z wnioskiem
o odpowiednie
zmodyfikowanie postanowienia § 5 ust. 3 Umowy, tak, aby w każdym przypadku
dokonania
takiego
odbioru
częściowego
następowały
płatności
częściowe
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
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A zatem, w konsekwencji powyższego, czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące
brzmienie postanowienia § 5 ust. 3 Umowy:

„Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
Podstawą wystawienia każdej faktury będzie każdy protokół zdawczo-odbiorczy
podpisany zgodnie z postanowieniami Umowy. Płatność wynagrodzenia nastąpi w
terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze. Do każdej faktury Wykonawca dołączy odpowiedni protokół
zdawczo-odbiorczy odnoszący się urządzeń, sprzętu, oprogramowania, których dana
płatność dotyczy, podpisany zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy. Za datę
płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tych postanowień Umowy.
Pytanie 63:
Postanowienia § 6 ust. 2, 3, 4, 6 i 9 Umowy - Wykonawca chciałby zwrócić
Zamawiającemu uwagę na konieczność poprawienia błędu numeracyjnego w
postanowieniach § 6 ust. 2, 3, 4, 6 i 9 Umowy, który polega na niewłaściwym odwołaniu
do wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy, podczas gdy o
tej wartości jest mowa w postanowieniu § 5 ust. 1 Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany postanowień Umowy.
Pytanie 64:
Postanowienie § 6 ust. 2 Umowy - Czy Zamawiający wyrażą zgodę na obniżenie kwoty
kary umownej zastrzeżonej postanowieniem § 6 ust. 2 Umowy do kwoty stanowiącej 0,1
% wartości wynagrodzenia Wykonawcy oraz zastrzeżenie uprawnienia Zamawiającego
do odstąpienia od Umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu
wyznaczonego Wykonawcy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na
następujące brzmienie tego postanowienia:
„W razie zwłoki w stosunku do terminu końcowego wskazanego w postanowieniu § 2
ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do naliczania i żądania od Wykonawcy
zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % (jednej dziesiątej procenta) kwoty netto
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym jest mowa w postanowieniu § 5 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy dzień zwłoki, a jeżeli okres zwłoki przekroczy 14 (czternaście) dni,
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w całości lub odpowiedniej części,
jednakże pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego upływu dodatkowego terminu
(w żadnym wypadku nie krótszego niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych)
wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w wezwaniu sporządzonym w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.”?
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany postanowień Umowy.
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Pytanie 65:

H

Postanowienie § 6 ust. 3 Umowy - Czy Zamawiający wyrażą zgodę na usunięcie kary
umownej zastrzeżonej na rzecz Zamawiającego postanowieniem § 6 ust. 3 Umowy?
Wykonawca zwraca niniejszym uwagę, że w postanowieniu § 3 ust. 1 niniejszej umowy
jest zastrzeżone wykonanie zastępcze celem zabezpieczenia Zamawiającego przed
nienależytym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę, a zatem dodatkowa kara
umowna stanowi dodatkową sankcję obciążającą Wykonawcę w sposób nieuzasadniony
z punktu widzenia zachowania równowagi stron kontraktu.
Czy w przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższe, czy Zamawiający
rozważyłby obniżenie kwoty tej kary umownej do kwoty stanowiącej 0,1 % wartości
wynagrodzenia Wykonawcy, a tym samym czy Zamawiający wyraziłby zgodę na
następujące brzmienie tego postanowienia:
„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
obowiązku określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może dochodzić od
Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % (jednej dziesiątej procenta] kwoty netto
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym jest mowa w postanowieniu § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, jednakże pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego upływu dodatkowego
terminu (w żadnym wypadku nie krótszego niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych)
wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w wezwaniu sporządzonym w formie
pisemnej pod rygorem nieważności."?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.
Pytanie 66:
Postanowienie § 6 ust. 4 Umowy - Czy Zamawiający wyrażą zgodę na usunięcie kary
umownej zastrzeżonej na rzecz Zamawiającego postanowieniem § 6 ust. 4 zdanie 1
Umowy, albo na obniżenie kwoty tej kary umownej do kwoty stanowiącej 0,5 %
wartości wynagrodzenia Wykonawcy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na
następujące brzmienie tego postanowienia (§ 6 ust. 4 zdanie 1 Umowy):
„W przypadku nieprzeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia, o którym mowa w
postanowieniu § 2 ust. 7 niniejszej umowy, z wyłącznej winy Wykonawcy, Zamawiający
może dochodzić od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % (pięciu dziesiątych
procenta) kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym jest mowa w
postanowieniu § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jednakże pod warunkiem uprzedniego
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu (w żadnym wypadku nie krótszego niż
14 (czternaście) dni kalendarzowych) wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego
w wezwaniu sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. (...)"?
Ponadto Wykonawca wnosi niniejszym o wykreślenie zdania 2 w postanowieniu § 6 ust.
4 Umowy z uwagi na fakt, iż zapłata kary umownej jest w tym zdaniu uzależnione od
okoliczności, na które Wykonawca nie ma pełnego wpływu - bez względu na poziom
szkolenia oraz stopień staranności w przeprowadzeniu szkolenia (choćby najwyższy),
Wykonawca nie ma bezpośredniego przełożenia na wyniki i oceny uzyskane przez
uczestników szkolenia.
Odpowiedź:
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Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.

H

Pytanie 67:
Postanowienie § 6 ust. 5 Umowy - Wykonawca wyjaśnia, że w jego ocenie kara
umowna zastrzeżona postanowieniem § 6 ust. 5 Umowy jest określona zbyt ogólnie
poprzez bardzo generalne odwołania się do usługi serwisowej (przy czym Wykonawca
w tym miejscu rozumie usługę serwisową jako zobowiązania Wykonawcy wynikające z
postanowień § 7 Umowy - Gwarancja, serwis, rękojmia za wady). Czy Zamawiający
rozważy jej usuniecie w postanowień Umowy, mając w szczególności na względzie karę
umowną zastrzeżoną w § 6 ust. 2 Umowy na wypadek zwłoki w usunięciu wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.
Zamawiający nie podziela zastrzeżeń Wykonawcy wyrażonych w pytaniu, opis usługi
serwisowej znajduje się w OPZ.
Pytanie 68:
Postanowienie § 6 ust. 6 Umowy - Zamawiający przewiduje karę umowną za każdy
dzień zwłoki, jednakże po upływie 14 dni Zamawiający ma uprawnienie do odstąpienia
od Umowy. Dodatkowa kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia za odstąpienie,
może spowodować, iż Zamawiający będzie naliczał karę umowną za każdy dzień zwłoki,
np. przez dwa miesiące, a następnie dokona odstąpienia żądając kolejnej kary umownej.
Czy Zamawiający dokona zmiany w Umowie określającej, iż obowiązuje jedna kara
umowna lub kara umowna za zwłokę max. za 14 dni zwłoki oraz kara umowna za
odstąpienie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.
Pytanie 69:
Postanowienie § 6 ust. 7 Umowy - Możliwość dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego kary umowne jest bardzo niekorzystna dla
Wykonawcy, gdyż trudne jest oszacowanie potencjalnego ryzyka i zakresu
odpowiedzialności, która by obejmowała szkodę w postaci poniesionych strat jak i
utraconych korzyści. Wykonawca zwraca się zatem z wnioskiem o usunięcie tego
postanowienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.
Pytanie 70:
Postanowienie § 6 ust. 8 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące
brzmienie powyższego postanowienia:
„Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niedotrzymania z
wyłącznej winy Wykonawcy terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, jednakże pod
warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
przez Zamawiającego, nie krótszego niż 60 (sześćdziesięciu) dni, w pisemnym wezwaniu
skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy.”

27/37

PROGRAMY REGIONALNE

W OJEW ÓDZTW O
W IELKO PO LSKIE

NARODOW A STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

m

Wykonawca chciałby niniejszym zwrócić uwagę, że pierwotne brzmienie postanowienia
§ 6 ust. 8 Umowy przewidywał niejako otwarty katalog przesłanek do odstąpienia
Umowy. Przyznanie jednej Stronie Umowy uprawnienia do odstąpienia od Umowy w
przypadku zaistnienia rażącego naruszenia Umowy (bez precyzyjnego zdefiniowania, o
jakie konkretnie zobowiązania chodzi oraz jaka skala naruszenia jest uznawana za
naruszenie o charakterze rażącym) przy jednoczesnym przeniesieniu na drugą Stronę
Umowy znacznego ryzyka związanego z realizacją Umowy, znacznie obciąża
Wykonawcę, w stopniu naruszającym cywilnoprawną zasadę równości stron umowy.
Ponadto zauważenia wymaga, iż wprowadzenie do Umowy otwartego katalogu rażących
naruszeń Umowy niesie za sobą ryzyko powstania szeregu niejasności i sporów
interpretacyjnych na etapie realizacji Umowy, z uwagi na dużą ogólność i
nieprecyzyjność określenia „rażące naruszenie Umowy".
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany postanowienia § 6 ust. 8 Umowy. Zgodnie z tym
postanowieniem Umowy
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z winy
Wykonawcy, jeżeli Wykonawca naruszy inne istotne warunki umowy, w szczególności
jeżeli w czasie realizacji nn. Umowy okaże się, że parametry techniczne i jakość
dostarczonych urządzeń i sprzętu oraz oprogramowania będą odbiegać od wymagań
określonych przez Zamawiającego w OPZ.
Pytanie 71:

Postanowienie § 6 ust. 9 Umowy - Czy, mając na uwadze powyższe, Zamawiający
wyraziłby zgodę na następującą modyfikację postanowienia § 6 ust. 9 Umowy:
„Kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone przez Zamawiającego z
gwarancji należytego wykonania umowy."?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.
Pytanie 72:
Postanowienie § 6 ust. 11 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie
następujące zmiany w postanowieniu § 6 ust. 11 Umowy, zgodnie z którą uprawniania i
obowiązki Stron Umowy będą rozłożone symetrycznie:
„Żadna ze Stron niniejszej umowy nie jest uprawniona do przeniesienia na jakąkolwiek
osobę trzecią swojej wierzytelności wobec drugiej Strony, wynikającej z wykonania
niniejszej umowy, bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody drugiej Strony wyrażonej w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.
Pytanie 73:
Postanowienia § 6 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 6 Umowy
nowego ustępu 12 w następującym brzmieniu:
„Wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści oraz z tytułu
szkód pośrednich.”?
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Odpowiedź:

B

Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.
Pytanie 74:
Postanowienia § 6 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 6 Umowy
nowego ustępu 13 w następującym brzmieniu:
„Łączna wartość kar umownych zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy na
rzecz Zamawiającego od Wykonawcy w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty 20 %
(dwudziestu procent) kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym jest mowa w
postanowieniu § 5 ust. 1 niniejszej umowy.”?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany postanowień Umowy w tym zakresie.
Pytanie 75:
Postanowienia § 6 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 6 Umowy
nowego ustępu 14 w następującym brzmieniu:
„Łączna i całkowita kwota odpowiedzialności Wykonawcy, niezależnie od podstaw
prawnych takiej odpowiedzialności, w związku z niniejszą umową, w żadnym wypadku
nie przekroczy kwoty 50 % (pięćdziesięciu procent) kwoty netto wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym jest mowa w postanowieniu § 5 ust. 1 niniejszej umowy.”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.
Pytanie 76:
Postanowienia § 6 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 6 Umowy
nowego ustępu 15 w następującym brzmieniu:
„W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego z jakąkolwiek płatnością na rzecz
Wykonawcy na podstawie Umowy przekraczającego
14 (czternaście) dni
kalendarzowych, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo odstąpienia od niniejszej
umowy, jednakże pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego upływu dodatkowego
terminu (w żadnym wypadku nie krótszego niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych)
wyznaczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę w wezwaniu sporządzonym w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Uprawnienie powyższe Wykonawca będzie mógł
zrealizować w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia, w którym bezskutecznie
upłynie dodatkowy termin wyznaczony zgodnie ze zdaniem poprzednim, jednakże nie
później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.
Pytanie 77:
Postanowienie § 7 ust. 2 Umowy - Czy, w przypadku wyrażenia zgody przez
Zamawiającego na zmiany w procedurach odbiorowych proponowane powyżej przez
Wykonawcę, Zamawiający dokona również odpowiedniej zmiany w postanowieniu § 7
ust. 2 Umowy, zgodnie z poniższym:
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„Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone urządzenia,
sprzęt oraz oprogramowanie, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w
OPZ, licząc od daty podpisania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy końcowego
protokołu
zdawczo-odbiorczego
przedmiotu
zamówienia
(gwarancja
jakości
Wykonawcy).”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.
Pytanie 78:
Postanowienie § 7 ust. 9 i 10 zdanie ostatnie Umowy - Czy Zamawiający wyraża
zgodę na następującą zmianę postanowienia § 7 ust. 10 zdanie ostatnie Umowy:

„Okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionych urządzeń lub sprzętu, jednakże w
żadnym wypadku nie dłużej niż do: (i) dnia, w którym upłynie okres 1 (jednego) roku od
dnia wymiany, albo (ii) dnia, w którym upłynie okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy
gwarancji określony w postanowieniu ust. 2 niniejszego paragrafu - w zależności od
tego, który z powyższych dni nastąpi później."?
Wykonawca zwraca uwagę, że pierwotne brzmienie powyższego postanowienia
wprowadza sytuację, w której okres gwarancji może teoretycznie ulegać przedłużeniu o
okres niewspółmiernie długi wobec pierwotnego okresu gwarancji, a nawet wobec tzw.
„okresu życia” danego produktu. Może to uniemożliwić sporządzenie prawidłowej
kalkulacji kosztowej celem przygotowania oferty, a tym samym stanowić element
nieprecyzyjności w opisie przedmiotu zamówienia.
Ponadto czy, w przypadku braku zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę
powyżej, Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę postanowienia § 7 ust. 9
Umowy:
„Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okresu naprawy, jednakże w żadnym
wypadku nie dłużej niż do dnia określonego w postanowieniu ust. 10 zdanie ostatnie
niniejszego paragrafu."?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania. Zgodnie z
art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant
dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo
dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli
gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części
wymienionej." Zamawiający wymagał zaś: w § 7 ust. 10 Umowy: „W przypadku dwóch
napraw, w okresie gwarancji, tego samego urządzenia lub sprzętu, Wykonawca
zobowiązany będzie na swój koszt wymienić to urządzenie lub sprzęt na nowe
urządzenie lub sprzęt o parametrach nie gorszych niż wymienione urządzenie lub
sprzęt. Okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionych urządzeń lub sprzętu".
Konieczność dwukrotnej naprawy tego samego urządzenia wskazuje w ocenie
Zamawiającego na ryzyko jego dalszej wadliwości. W takiej też sytuacji jest wielce
wątpliwe, aby urządzenie dwukrotnie naprawiane prawidłowo działo i konieczne jest
przedłużenie gwarancji dla tego urządzenia.
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Pytanie 79:

m

Postanowienie § 7 ust. 11 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę
postanowienia § 7 ust. 11 Umowy poprzez dodanie na końcu powyższego postanowienia
nowego dodatkowego zdania w następującym brzmieniu:
„Uprawnienie Zamawiającego do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy określone
w zdaniach poprzednich będzie przysługiwało Zamawiającemu wyłącznie pod
warunkiem uprzedniego bezskutecznego upływu dodatkowego terminu (w żadnym
wypadku nie krótszego niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych) wyznaczonego
Wykonawcy przez Zamawiającego w wezwaniu sporządzonym w formie pisemnej pod
rygorem nieważności."?
Odpowiedź:
Pytanie 80: Zamawiający nie dokona
zapytania.

zmiany postanowień

Umowy w

zakresie

Postanowienia § 7 ust. 14 Umowy - Czy Zamawiający, z uwagi na udzieloną gwarancję
jakości, wyraża zgodę na następujące brzmienie tego postanowienia:
„Z uwagi na udzieloną gwarancję jakości zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, wyłącza się niniejszym odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady fizycznych.”
Wykonawca zwraca niniejszym uwagę, że takie wyłączenie odpowiedzialności z tytułu
rękojmi jest dozwolone w stosunkach umownych zgodnie z przepisem art. 558 § 1
Kodeksu cywilnego, a co więcej jest powszechnie spotykanym rozwiązaniem
stosowanym w umowach zawieranych na rynku dostawców infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Ponadto czy, w przypadku braku zgody na zmianę proponowaną przez
powyżej, Zamawiający wyraża zgodę na wymaganie od Wykonawcy
odpowiedzialności z tytułu rękojmi w okresie ustawowym, a tym
Zamawiający wyraża zgodę o wykreślenie w postanowieniu § 7 ust.
następującego fragmentu:

Wykonawcę
ponoszenia
samym czy
14 Umowy

„(...), z tym zastrzeżeniem, że Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy do 60
miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu zdawczoodbiorczego."?
W razie braku zgody Zamawiającego na powyższe wykreślenie, Wykonawca wnosi o
rozważenie skrócenia okresu 60 miesięcy do 24 lub 36 miesięcy. Ponadto w przypadku
uwzględnienia
przez
Zamawiającego
zmian
w
procedurach
odbiorowych
proponowanych powyżej przez Wykonawcę, Wykonawca wnosi również o odpowiednie
doprecyzowanie postanowienia § 7 ust. 14 Umowy poprzez zastąpienia sformułowania:
„(...) licząc od
odbiorczego."

dnia

podpisania

przez Strony

końcowego

protokołu

zdawczo-

następującym sformułowaniem:
„(...) licząc od dnia podpisania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy protokołu
zdawczo-odbiorczego."
Odpowiedź:
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Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.
Pytanie 81:
Postanowienia § 8 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie
postanowień § 8 Umowy:
„1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu licencji niewyłącznej
do dokumentacji stanowiącej utwór wytworzony w czasie i na potrzeby realizacji
niniejszej umowy (a zatem z wyłączeniem dokumentacji produktowej, o której jest
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu) na polach eksploatacji wskazanych w
przepisie artykułu 50 ustawy o prawie autorskim i prawkach pokrewnych.
2.

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
Wykonawca (i) udzieli Zamawiającemu niewyłącznych licencji, bądź (ii) przeniesie
na Zamawiającego niewyłączne licencje, bądź (iii) zapewni udzielenie
Zamawiającemu niewyłącznych licencji przez osoby trzecie (według własnego
wyboru), do korzystania z oprogramowania dostarczonego w ramach wykonania
niniejszej umowy oraz do dokumentacji odnoszącej się do tego oprogramowania,
na standardowych (tj. stosowanych dla ogółu klientów biznesowych) warunkach
licencyjnych producentów takiego oprogramowania i dokumentacji.

3.

Licencje, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, zostają udzielone
Zamawiającemu z chwilą podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego
zgodnie z postanowieniami Umowy.

4.

W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec
Zamawiającego w tytułu
naruszenia
przysługujących
praw własności
intelektualnej (w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej takich jak:
prawa ochronne do patentów, znaków towarowych itp.) w związku z korzystaniem
przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy, z utworów, na które
udzielono licencji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca w granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy - poniesie
odpowiedzialność poprzez zaspokojenia takich roszczeń osób trzecich, których
prawa zostały naruszone, o ile takie roszczenia zostaną potwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego.

5.

W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec
Zamawiającego z tytułu naruszenia przez Zamawiającego praw ochronnych
przysługujących tym osobom trzecim wobec patentów, znaków handlowych,
marek lub innych dóbr niematerialnych chronionych zgodnie z przepisami prawa
polskiego, w związku z korzystaniem przez Zamawiającego, zgodnie z
postanowieniami umowy, z utworów, na które udzielono licencji zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, poprzez zaspokojenia roszczeń osób
trzecich, których prawa zostały naruszone, o ile takie roszczenia zostaną
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, Wykonawca - w
granicach określonych postanowieniami
niniejszej
umowy - poniesie
odpowiedzialność poprzez zaspokojenia takich roszczeń osób trzecich, których
prawa zostały naruszone, o ile takie roszczenia zostaną potwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego."

Odpowiedź:
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Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.

m

Pytanie 82:
Postanowienie § 8 ust. 1 i 6 Umowy - W przypadku nieuwzględnienia przez
Zamawiającego zmiany proponowanej przez Wykonawcę w pytaniu nr 37 Wykonawcy
powyżej, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie oraz
wprowadzenie odpowiednich zmian w postanowieniach § 8 ust. 1 i 6 Umowy, zgodnie z
którymi Zamawiający nie wymaga postanowieniami Umowy zapewnienia przeniesienia
autorskich praw majątkowych do tych standardowych dokumentacji lub ich dowolnych
części / fragmentów odnoszących do standardowych urządzeń, sprzętu czy
oprogramowania, a wyłącznie do takiej dokumentacji, która została wytworzona przez
Wykonawcę (w tym jego podwykonawców) wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy.
Dodatkowo Wykonawca pragnie wyjaśnić, że standardowe produkty wraz z odnoszącą
się do nich standardową dokumentacją stanowią przedmiot wielu zawartych już umów
licencyjnych z innymi klientami, a zatem jakiekolwiek przeniesienie praw autorskich
majątkowych do takich standardowych dokumentacji jest niemożliwe, jako że
prowadziło do rażącego naruszenia tych umów licencyjnych (przy czym powyższa
uwaga w ocenie Wykonawcy znajduje odniesienie do każdego z dostawców
oprogramowania, a nie tylko Wykonawcy, a zatem stanowi okoliczność obiektywną).
W przypadku nieuwzględnienia przez Zamawiającego zmiany proponowanej przez
Wykonawcę w pytaniu nr 37 Wykonawcy powyżej, Wykonawca zwraca się do
Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy wymaganie wskazane w postanowieniu § 8
ust. 6 Umowy odnośnie przeniesienia licencji do korzystania z oprogramowania
dostarczonego w ramach wykonania niniejszej umowy może zostać spełnione przez
udzielenie licencji (lub sublicencji) Zamawiającemu przez Wykonawcę do korzystania z
oprogramowania dostarczonego ramach niniejszej umowy, bądź przez zapewnienie
przez Wykonawcę udzielenia Zamawiającemu przez osobę trzecią licencji (lub
sublicencji) do korzystania z oprogramowania dostarczonego ramach niniejszej umowy.
Odpowiedź:
Zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy Wykonawca ma obowiązek w wykonaniu
przedmiotu zamówienia przenieść na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do
wytworzonych w toku realizacji zamówienia i koniecznych dla funkcjonowania
dostarczonego systemu urządzeń w paśmie optycznym DWDM i MPLS dzieł oraz
udzielić/przenieść na Zamawiającego licencje lub (sublicencje) dające prawo do
korzystania z oprogramowania koniecznego ze względu na cel umowy i w zakresie
dostarczonego przez Wykonawcę systemu. Istotna jest treść umów dających prawo
Zamawiającemu do korzystania z praw autorskich w zakresie określonym w OPZ i
Umowie. Zamawiający nie może precyzyjnie odpowiedzi na powyższe pytanie nie znając
treści umów licencji lub sublicencji, co do zasady - jeżeli umowa licencji upoważnia
Wykonawcę do udzielenia sublicencji bez ograniczeń, to Zamawiający może otrzymać w
ten sposób konieczne prawa autorskie.
Pytanie 83:
Postanowienie § 8 ust. 1 i 6 Umowy - W przypadku nieuwzględnienia przez
Zamawiającego zmiany proponowanej przez Wykonawcę w pytaniu nr 37 Wykonawcy
powyżej, Wykonawca chciałby zwrócić Zamawiającemu uwagę na konieczność
poprawienia błędu numeracyjnego w postanowieniach § 8 ust. 1 i 6 Umowy, który
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polega na niewłaściwym odwołaniu do wartości wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w § 4 ust. 1 Umowy, podczas gdy o tej wartości jest mowa w postanowieniu
§ 5 ust. 1 Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji § 8 ust. 1 i 6 Umowny poprawiając oczywistą omyłkę
pisarską.
Pytanie 84:

Postanowienia § 14 ust. 8 Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące
brzmienie tego postanowienia:
„Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia następnego dnia roboczego po dniu, w
którym końcowy protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany zgodnie z niniejszą
umową. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości
wynosić będzie 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w zdaniu drugim,
zwrócona zostanie nie później niż następnego dnia roboczego po upływie okresu 60
miesięcy liczonych od dnia, w którym końcowy protokół zdawczo-odbiorczy zostanie
podpisany zgodnie z niniejszą umową.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.
Pytanie 85:
Postanowienia § 7 ust. 3 Umowy
brzmienie tego postanowienia:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące

„Gwarancja musi być świadczona przez producenta urządzeń, sprzętu, oprogramowania
lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy, albo w miejscu
zainstalowania sprzętu i urządzeń, albo poprzez zdany dostęp do tego sprzętu i
urządzeń."
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany postanowień Umowy w zakresie zapytania.
Pytanie 86:
OPZ Rozdział 15.1 str. 68
„Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia testów, wybranych
funkcjonalności opisanych w SIWZ dla dowolnego z zaoferowanych urządzeń przed
wyborem oferty. Celem testów będzie weryfikacja, czy dane urządzenie lub
oprogramowanie spełnia zadeklarowane w ofercie parametry.,,
„W ramach testów funkcjonalnych zamawiający zastrzega sobie wykonanie testów
potwierdzających prawidłowe działanie każdej dowolnej z funkcjonalności wymaganych
od oferowanego systemu”
W związku z faktem, iż testy zdefiniowane w ramowym programie testów obejmują
czynności testowe dotyczące zarówno funkcjonalności zdefiniowanych w OPZ jak i
wykraczających poza wymagania OPZ, prosimy o potwierdzenie, że jedynym kryterium
spełnienia wymagań technicznych przez sprzęt zaoferowany przez Oferenta jest
spełnienie wymagań określonych w OPZ.
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Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że jedynym kryterium spełnienia wymagań technicznych
przez sprzęt zaoferowany przez Oferenta jest spełnienie wymagań określonych w OPZ
Pytanie 87:
OPZ Rozdział 6 str. 41
„Klienckie porty światłowodowe powinny być wyposażone w porty typu 1 Gbit/s
przeznaczone do podłączania operatorów usług w danej lokalizacji lub najbliższej
okolicy. Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie min. 640 szt. wkładek klienckich:
•

160 szt. przeznaczonych do pracy na odległościach do 80km (10GBASE-ZX)

•

160 szt. przeznaczonych do pracy na odległościach do 40km (10GBASE-EX)

•

320 szt. przeznaczonych do pracy na odległościach do lOkm (10GBASE-LX)”

W pierwszej części cytowanego wymagania Zamawiający pisze o portach lGbit/s a w
dalszych szczegółach specyfikuje wkładki dla portów lOGbit/s. Prosimy o ujednolicenie
tych zapisów co umożliwi zaoferowanie odpowiednich wkładek.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia 640 szt. wkładek lGb/s. Typ wkładek
wyszczególnionych w rozdziale 8 OPZ stanowi omyłkę edytorską. Prawidłowy zapis
powinien brzmieć:
„Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie min. 640 szt. wkładek klienckich:
-160 szt. przeznaczonych do pracy na odległości do 80km (1000Base-ZX)
-160 szt. przeznaczonych do pracy na odległości do 40km (1000Base-EX)
-320 szt. przeznaczonych do pracy na odległości do lOkm (lOOOBase-LH)
Pytanie 88:
OPZ Rozdział 5, pkt. 13 str. 37 -Wymagane parametry systemu w warstwie DWDM
Zamawiający zdefiniował w "Tabeli 3. Wyposażenie węzłów sieci DWDM w interfejsy
liniowe i usługowe." ilości terminowanych w węźle dystrybucyjnym kanałów
optycznych.
Zgodnie z Tabelą 3 każdy węzeł dystrybucyjny powinien terminować 2 kanały optyczne
o przepływności minimum 40Gb/s.
interfejsy liniow e
L.p.

Nazwa lokalizacji
Typ węzła
węzła

DWDM
RAZEM:

1

Chodzież

DYSTRYBUCYJNY

2 * m in. 40G

Jednocześnie Zamawiający wymaga innej ilości [czterech) terminowanych kanałów
optycznych w węźle dystrybucyjnym w punkcie:
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"13. Każdy węzeł dystrybucyjny powinien terminować min. 4 kanały optyczne w
każdym z kierunków tzn. w każdym węźle dystrybucyjnym dostępne powinno być w
sumie min. 8 kanałów optycznych z możliwością przyszłej rozbudowy o 100%"
Prosimy o poprawne sformułowanie wymagania ilościowego dotyczącego wyposażenia
węzłów dystrybucyjnych w początkowej fazie budowy sieci.
Propozycja wymagania:
" Każdy węzeł dystrybucyjny powinien terminować 2 kanały optyczne 40Gb/s
(połączenie z dwoma różnymi węzłami agregacyjnymi). Jednocześnie każdy węzeł
dystrybucyjny powinien posiadać sekcję multipleksacji DWDM o pojemności min. 4
kanały optyczne w każdym z kierunków tzn. w każdym węźle dystrybucyjnym dostępna
powinna być sekcja multipleksacji o pojemności 8 kanałów optycznych (4 Wschód + 4
Zachód). Sekcja multipleksacji powinna mieć możliwość przyszłej rozbudowy o
minimum 100%.".
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający wymaga wyposażenia każdego z węzłów
dystrybucyjnych w min. cztery kanały optyczne w każdym z dostępnych kierunków tzn.
w sumie min. osiem kanałów optycznych musi być dostępnych w każdym z węzłów
dystrybucyjnych. Każdy węzeł dystrybucyjny powinien terminować 2 kanały optyczne
min. 40 Gb/s bezpośrednio do dwóch różnych węzłów agregacyjnych. Wszystkie węzły
dystrybucyjne muszą umożliwiać rozbudowę pojemności kanałów o 100%.
Pytanie 89:
SIWZ pkt. 10
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień punktu 8 SIWZ poprzez
wprowadzenie możliwości dostarczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na
okres nie krótszy niż 1 roku z jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do
przedkładania nowej / przedłużonej / odnowionej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej na kolejny okres 1 roku, aż do końca okresu, w którym wymagane jest
zapewnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany postanowień pkt 10 SIWZ.
Pytanie 90:
OPZ pkt. 10
Zamawiający zdefiniował następujące wymagania:
OPZ Rozdział 9/d,e str. 50
„Główna matryca przełączania pakietów musi być w pełni nieblokowalna - tak aby
obsłużyć z pełną prędkością wszystkie karty liniowe."
„Moduły odpowiedzialne za routowanie w węźle szkieletowym i agregacyjnym (Routing
Engine RE) oraz przełączenie pakietów (Switch Fabric SF) powinny być redundantne
(niezależnie od wariantu implementacyjnego, tj. od tego czy komponenty są rozdzielone
fizycznie, czy też nie)"
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OPZ Rozdział 9.2 str. 51

H

„Przepustowość routera w węźle szkieletowym i agregacyjnym musi wynosić co
najmniej lOOGbps (Fuli Duplex) na slot i powinna być skalowalna do co najmniej 200
Gbps w przyszłości (bez konieczności wymiany obudowy urządzenia, zasilaczy, kart
procesorów i matryc przełączających). „
Komentarz:
Cytowane powyżej zapisy czytane łącznie wskazują na rozwiązanie, w którym routery
szkieletowe i agregacyjne są wyposażone w redundantne matryce przełączające w taki
sposób, że wszystkie dostarczone w ramach urządzenia karty liniowe będą pracować z
pełną prędkością, co najmniej lOOGbps FD nawet w sytuacji awarii zapasowej matrycy
przełączającej. Wg innego wymagania przepustowość na slot ma być skalowalna w
przyszłości do 200Gbps FD bez konieczności wymiany innych elementów urządzenia w
tym matryc przełączających. Prosimy o potwierdzenie, że osiągnięcie 200Gbps FD na
slot w przyszłości, może być zrealizowane przy jednoczesnym przełączaniu przez dwie
matryce przełączające. Takie podejście umożliwi zaoferowanie optymalnego cenowo
i technologicznie rozwiązania.
Zwracamy się z pytaniem czy w celu doprecyzowania powyższych wymagań,
Zamawiający dopuści poniższą modyfikację zapisu OPZ Rozdział 9/d:
Główna matryca przełączania pakietów musi być w pełni nieblokowalna - tak, aby
obsłużyć z pełną prędkością wszystkie karty liniowe z prędkością, co najmniej lOOGbps
FD.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zgodnie z którymi urządzenia warstwy IP/MPLS
w lokalizacjach agregacyjnych i szkieletowych muszą zapewniać przepustowość co
najmniej lOOGb/s per slot i powinna być skalowalna do co najmniej 200Gb/s w
przyszłości (bez konieczności wymiany obudowy urządzenia, zasilaczy, kart procesorów
i matryc przełączających). Redundancja matrycy przełączającej musi zapewnić pracę bez
utraty wydajności zainstalowanych portów nawet w przypadku awarii jednego z
modułów przełączających (patrz rozdział 7.1 OPZ).

Zatwierdziła

Anna Streżyńska - K ierow nik Zamawiającego

