Wrocław, 28 października 2019
Do Zainteresowanych
CUI-DNZ.3210.10.2019/3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dzierżawa włókien
optycznych”, o znaku CUI-DNZ.3210.10.2019

W związku z otrzymaniem pytań do treści Ogłoszenia o zamówieniu, działając w trybie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp” wyjaśniam co następuje:
Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w przypadku wyboru oferty
Wykonawcy
prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna
Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art.
374 § 1 Ksh.
Odpowiedź 1:
Komparycja umowy będzie uwzględniać wszelkie wymagane przepisami prawa informacje
dotyczące oznaczenia strony umowy.
Pytanie nr 2
Zgodnie z treścią zapisu § 4 ust.2 umowy - Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę o
dniu, w którym włókno będzie wydane, najpóźniej na 3 dni robocze przed tym dniem.
Wraz z wydaniem włókna Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
dokumentację powykonawczą. Wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do dokumentacji, o której
mowa w zdaniu poprzednim na
polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1191) wraz z prawem do
wykonywania praw zależnych.
Wskazać należy, że Przedmiotem Umowy jest: 1) oddanie Dzierżawcy przez
Wydzierżawiającego do używania i pobierania pożytków 21 włókien światłowodowych o
parametrach i zestawionych w relacjach wskazanych w ust.3 , zwanych dalej
Przedmiotem Dzierżawy, 2) Świadczenie w okresie od wydania Dzierżawcy Przedmiotu
Dzierżawy, opieki serwisowej mającej na celu zapewnienie nieprzerwanej dostępności
wydanych włókien, która polegać będzie na usuwaniu wszelkich wad i awarii Przedmiotu
dzierżawy na zasadach określonych w § 6.
W świetle postanowień wskazano, że ma być sporządzona dokumentacja powykonawcza
(co wskazywałoby na proces inwestycyjny), a nadto Wydzierżawiający ma przenieść na
Dzierżawcę prawa autorskie do dokumentacji.
W związku z powyższym Wydzierżawiający zwraca się o wyjaśnienie czego ma dotyczyć
dokumentacja powykonawcza i w jakim zakresie stanowi utwór w myśl art. 1 ust. 1 z dnia
04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn.
zm.),
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Dodatkowo wskazać należy, że w ww. zapisie Dzierżawca wprowadza nazewnictwo
Wykonawca i Zamawiający – prosimy o ujednolicenie nazewnictwa.
Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, iż w zakresie dokumentacji podwykonawczej, która może mieć
formę uproszczoną wymaga przede wszystkim przygotowania pomiarów dzierżawionych
włókien. Jednocześnie Zamawiający ujednolica nazewnictwo zgodnie ze wskazaniem.
Pytanie nr 3
Zwracamy uwagę na brak chronologicznej numeracji ustępów w § 5 umowy.
Odpowiedź 3:
Zamawiający poprawia numerację ustępów w § 5 umowy.
Pytanie nr 4
Zgodnie z treścią § 5 ust. 5 umowy – Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od
daty otrzymania przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca wskazuje, że w ramach wynagrodzenia uiszczany jest czynsz dzierżawny z
tytułu świadczonej usługi, który co do zasady pobierany w wysokości stałej „z góry”. Z
tego względu z punktu widzenia Wykonawcy, zasadnym jest zastąpienie wyrazu
„otrzymania” wyrazem „wystawienia”. Ponadto proponowane przez Zamawiającego
ustalenie terminu płatności, stanowi datę pewną i może wyeliminować ew.
nieporozumienia z tym związane. Dodatkowo Wykonawca proponuje ustalenie terminu
płatności, 30 dni od daty jej wystawienia z zastrzeżeniem że faktura powinna zostać
doręczona Zamawiającemu nie później niż 7 dni licząc od daty jej wystawienia. Czy w
związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści zapisu w ww.
sposób?
Odpowiedź 4:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 5 ust. 5 umowy
Pytanie nr 5
W treści postanowień § 7 ust. 5 umowy Zamawiający wskazał - Jeżeli kary umowne nie
pokrywają w całości szkody poniesionej przez stronę może ona dochodzić naprawienia
szkody na zasadach ogólnych do pełnej (damnum emergens i lucrum cessans) wysokości
poniesionej szkody. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ww. regulacji ,
poprzez wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie
przekroczy w konsekwencji całkowitej wartości umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że
wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania umożliwia Wykonawcy oszacowanie
ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.
Zwracamy uwagę na brak chronologicznej numeracji ustępów w § 5 umowy.
Odpowiedź 5:
Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść § 7 ust. 5 umowy.
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Było:
„Jeżeli kary umowne nie pokrywają w całości szkody poniesionej przez stronę może ona
dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych do pełnej (damnum emergens i
lucrum cessans) wysokości poniesionej szkody.”
Jest:
„Jeżeli kary umowne nie pokrywają w całości szkody poniesionej przez stronę może ona
dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych do pełnej (damnum emergens i
lucrum cessans) wysokości nie wyższej niż dwukrotna wartość wynagrodzenie
wskazanego w § 5 ust. 1”.
Pytanie nr 6
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów i uwzględnienie informacji, że naliczenie
kar umownych przez Zamawiającego może nastąpić wyłącznie po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego, potwierdzającego winę Wykonawcy, prowadzonego na
zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz.
284). Podstawą naliczenia kary umownej stanowią dokumenty wystawione przez
Zamawiającego, zawierające specyfikację obciążenia wraz ze wskazaniem terminu
płatności.
Odpowiedź 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający przychyli się do prośby Wykonawcy i przesunie termin składania ofert
na 31 października 2019 roku? Obecnie obowiązujący wyznaczony na dzień 21
października 2019 roku termin składania ofert jest zdecydowanie za krótki na rzetelne
przygotowanie i wycenę oferty.
Odpowiedź 7:
Termin składania ofert został wyznaczony na 31.10.2019 r.

Z wyrazami szacunku,
Dariusz Dauksz
Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano podpisem elektronicznym w dniu: 28-10-2019

Sprawę prowadzi
Gabriela Nowak-Piechota
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