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Ełk, dnia 27.01.2017

Odpowiedzi na zapytania z dnia 25 stycznia 2017 r. :
1. Ad1. Odpowiedź na zapytanie jest w zapisie wzoru Umowy w § 12.
2.

Ad2. Wykonawca może wprowadzić harmonogram wykonywanych prac. Będzie to przydatne
narzędzie w celu wyznaczania terminów odbioru prac. W Formularzu ofertowym jest zapis
„Oświadczamy, że złożona oferta zachowuje ważność przez 60 dni, od dnia terminu składania ofert.”.

3. Ad3. Sposób odbioru prac został opisany w § 4 wzoru Umowy:
§4
1.

Każdy odbiór częściowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną na
minimum 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru częściowego.

2.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, faksem lub drogą
elektroniczną na minimum 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego.

3.

Wykonawca przedłoży do odbioru końcowego następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości
wykonania przedmiotu odbioru:

1)

dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

2)

dokumentację powykonawczą dotyczącą ułożonych kabli światłowodowych, zasilających, konfiguracji logicznej
sieci, schemat zajętości kanalizacji teletechnicznej,

3)

protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, protokoły wymaganych odbiorów ze strony przedsiębiorstw
sieciowych,

4)

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
w tym oznaczenie wskaźnika zagęszczenia podłoża oraz podbudowy nawierzchni drogowych w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego,

5)

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi,

6)

oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót – zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

7)

konfigurację zabudowanych urządzeń, w tym pliki konfiguracyjne, schemat ideowy wraz z topologią sieci
teletechnicznej logicznej i energetycznej,

8)

wykaz urządzeń w poszczególnych lokalizacjach wraz z numerami seryjnymi oraz nadanymi numerami IP, jeśli
urządzenia je posiadają,

9)

wszystkie dokumenty o których mowa w pkt 2), 4), 5), 7) i 8) wyżej mają zostać dostarczone w wersji papierowej
(3 egz.), oraz po 2 egzemplarze na nośniku elektronicznym (format WORD lub EXCEL dla części opisowej, format
AutoCad 2008 dla rysunków oraz wszystkie dokumenty w formacie pdf),

10)

wykaz loginów i haseł zabudowanych urządzeń w zabezpieczonej kopercie,
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4.

11)

dokumentację dostarczonych urządzeń aktywnych w języku polskim w formie elektronicznej w 2 kompletach na
nośnikach CD/DVD,

12)

karty gwarancyjne dla dostarczonych urządzeń.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu klucze do zamontowanych zamków w ramach przedmiotu zamówienia tj.
studni telekomunikacyjnych, szaf rakowych itd. w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego.

5.

Potwierdzenie zrealizowania zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez
Zamawiającego i Wykonawcę.

6.

Przed upływem terminu gwarancji nastąpi odbiór ostateczny (pogwarancyjny) mający na celu ustalenie stanu robót i
usunięcie wad, które ujawniły się w okresie gwarancji.

4. Ad4. Nie przewidujemy zmian w zakresie sposobu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
5. Ad5. Zapisy zastosowane w § 10 wzoru Umowy są bezpieczne dla Zamawiającego i chronią przed
konsekwencjami niewywiązania się Inwestora z Umów zawartych z POPC. Nie przewidujemy
połowicznego zabezpieczania.
6. Ad6. Uzasadnieniem takiego sposobu naliczania kar jest fakt, iż niesprawność małego elementu
inwestycji spowodować może całkowity brak funkcjonalności infrastruktury sieciowej. W związku z
powyższym sposób wyliczania kar musi przewidywać traktowanie zamówienia jako całości a co za
tym idzie nie przewidujemy proporcjonalnego naliczania kar gdyż takie mogłyby być
niewystarczająco motywujące do usuwania problemów a co za tym idzie przywrócenia
funkcjonalności całej infrastruktury.
7. Ad7. Zagadnienia związane z „opóźnieniem” wyczerpuje §12 wzoru Umowy, natomiast § 10 ust. 6
dotyczy „zwłoki” i ten termin nie może być zmieniony.
8. Ad8. Naczelnym celem realizacji inwestycji jest osiąganie zysków. Pozbawienie Inwestora tych
zysków całkowicie wyklucza sens realizowania tej inwestycji, w związku z powyższym
zabezpieczenia te muszą również dotyczyć ewentualnie utraconych zysków co będzie w sposób
należyty zabezpieczało interesy Inwestora.
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