MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZANÓWIENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIE
Dotyczy: ZP/01/15/CYBERSECLAB
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130),
ul. Warszawska 22A, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę przyłącza
światłowodowego do Wojskowego Instytutu Łączności w formule zaprojektuj i
wybuduj”, nr sprawy ZP/01/15/CYBERSECLAB, poniżej udziela odpowiedzi na pytanie,
tym samym wprowadza modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz udziela informacji dotyczącej zmiany treści ogłoszenia.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz złożenia wadium w w/w przetargu
nieograniczonym do dnia 06.02.2015 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2015 o godz. 11:15 w sali 101 Wojskowego Instytutu
Łączności, ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe.
Aktualność dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia ważna na dzień 06.02.2015 r. oraz wadium, które musi zachować ważność
przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni licząc od dnia 06.02.2015 r.
Uprzejmie informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące w/w postępowania:
Pytanie 1:
Wykonawca prosi o podanie wartości wszystkich wskaźników projektu określonych we
wniosku o dofinansowanie oraz założonych do osiągnięcia celi.
Odpowiedź:
Zamawiający zawiadamia, że wskaźniki i cele projektu nie są przedmiotem zamówienia.
Jednakże
Zamawiający
informuje,
że
celem
projektu,
zgodnie
z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz celów Działania 2.3
określonych w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013, jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i
bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie
prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa
informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom mającym siedzibę w Polsce łączności z
międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.
Pytanie 2:
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość dzierżawy
włókien światłowodowych na zasadzie IRU od innych Operatorów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dzierżawy włókien światłowodowych.
Szczegółowa analiza opcji dzierżawa/budowa została dokonana przez Zamawiającego przed
złożeniem wniosku do Instytucji Pośredniczącej (IP). Zamawiający wybrał opcję budowy co
znalazło odzwierciedlenie zarówno w złożonym przez Zmawiającego wniosku jak również w
treści umowy na realizację projektu zawartej z IP. W treści umowy z IP znajdują się zapisy
stanowiące o tym, że przedmiotem umowy jest budowa a nie dzierżawa.
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Pytanie 3:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o sprecyzowanie czy Wykonawca zobowiązany jest
wykonać przeglądy serwisowe i co jaki czas?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzania przeglądów serwisowych.
Pytanie 4:
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy i na jaki czas opłaty związane z umieszczeniem
urządzeń w gruncie ponosi Wykonawca?
Odpowiedź:
Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z udostępnieniem terenu celem wykonania
prac objętych niniejszym zamówieniem, np. opłaty za prowadzenie robót w pasie drogowym,
koszty nadzoru lub odszkodowania z tytułu strat w uprawach itp. Koszty związane z
pozostawieniem infrastruktury przyłącza światłowodowego, w tym opłaty cykliczne
wynikające m.in. z decyzji zarządów dróg, ponosi Zamawiający.
Pytanie 5:
Wykonawca zwraca się z zapytaniem o udostępnienie Wykonawcy rzutów budynków
(obiektów technicznych) stanowiących punkty węzłowe sieci w celu przygotowania projektów
przyłączy budynkowych.
Odpowiedź:
Wykonawca powinien samodzielnie uzyskać rzut budynku Centrum Lim. Zamawiający
udostępnia jedynie rzut budynku nr 29, w którym mieści się laboratorium. Rzuty budynku nr
29 stanowią 2 załączniki do niniejszych odpowiedzi na pytania.
Pytanie 6:
Wykonawca zwraca się wnioskiem o określenie szacowanych długości prowadzenia kabli w
poszczególnych budynkach.
Odpowiedź:

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał osobiście wizji lokalnej i oszacował długości
prowadzenia kabli w poszczególnych budynkach. W zależności od wariantu, który
wybierze Wykonawca może to być od kilku do kilkudziesięciu metrów, jednak zależy
to od decyzji Wykonawcy.
Pytanie 7:
W związku z zapisami w SIWZ: „W ramach budowy przyłącza światłowodowego należy
zapewnić połączenie światłowodowe 2x24J z serwerowi CyberSecLab (budynek nr 29) do
istniejącej serwerowi WIŁ (budynek nr 28).” Wykonawca zwraca się z wnioskiem o
sprecyzowanie, czy zapis 2x24J oznacza 2 kable z 24 włóknami, czy jeden kabel z 2 tubami
po 24 włókna? Jeśli Zamawiający wymaga 2 kabli, to czy mają one być prowadzone
równolegle po tych samych trasach?
Odpowiedź:
Zapis 2x24J oznacza 2 kable zawierające 24 włókna, które mogą być prowadzone tą samą
drogą kablową.
Pytanie 8:
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Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie włókna światłowodowe kabli wyprowadzone
zostały na przełącznicach światłowodowych i zakończone złączami światłowodowymi?
Odpowiedź:
Tak, wszystkie włókna maja zostać wyprowadzone i zakończone złączami na przełącznicach
panelowych.
Pytanie 9:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o sprecyzowaniem sposobu prowadzenia
nowobudowanych kabli światłowodowych w budynkach. Wykonawca prosi o informacje, czy
Zamawiający posiada infrastrukturę wewnątrzbudynkową, którą Wykonawca może
wykorzystać do ułożenia kabli, tj. koryt, listew, rur osłonowych, kanałów technologicznych,
przepustów, szachów, itp.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada wspomnianej w pytaniu infrastruktury. Wykonawca winien
przeprowadzić wizję lokalną.
Pytanie 10:
W nawiązaniu do zapisu OPZ, tj. „Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem
oferty dokonał wizji lokalnej w terenie. „wykonawca zwraca się z poniższymi pytaniami:
a) Czy termin wykonania wizji wskazuje Zamawiający czy też Wykonawca sam deklaruje
termin kiedy dokona wizji?
b) Czy wizja będzie się odbywać w obecności przedstawicieli Zamawiającego?
c) Jak należy zgłaszać osoby, które w imieniu Wykonawcy dokonają wizji lokalnej (forma i na
kiedy przed planowaną wizją?
d) Czy po wykonaniu wizji lokalnej Zamawiający przyjmie i udzieli odpowiedzi, na pytania
które powstaną w wyniku dokonanej wizji? Jeśli tak, to poproszę o podanie ile dni będzie
miał Wykonawca na zadanie takich pytań, aby mieć gwarancję że Zamawiający udzieli na
nie odpowiedzi?
Odpowiedź:
Ad. a) Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Ad. b) Wizja na terenie Zamawiającego będzie się odbywać przy obecności przedstawiciela
Zamawiającego.
Ad. c) W przypadku wizji w siedzibie Zamawiającego należy wysłać informację na
e-mail: kancelaria@wil.waw.pl z podaniem imion i nazwisk, nazwy firmy,
nr dowodów osobistych oraz nr tablic rejestracyjnych pojazdów osób reprezentujących
Wykonawcę.
Ad. d) Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zadane pytania w trakcie lub po wizji
lokalnej w siedzibie Zamawiającego i dotyczących zakresu terenu Zamawiającego.
Pytanie 11:
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający zawarł umowę z PKP, albo uzyskał
wstępną zgodę na prowadzenie rurociągu? Jeśli nie, czy czynność ta oraz koszty z tym
związane leżą po stronie Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający w SIWZ nie wspominał o żadnej umowie z PKP. Jeśli Wykonawca planuje
wykorzystać tereny PKP, powinien uwzględnić odpowiedź z punku 4.
Pytanie 12:
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Z uwagi na konieczność uwzględnienia w ofercie wyjaśnień co do treści SIWZ, będących
odpowiedzią na wyżej wymienione pytania Wykonawca zwraca się z wnioskiem o
wydłużenie składania ofert na 06.02.2015 r.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.02.2015 r. do godz. 11:00.
Pytanie 13:
Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu składania ofert przynajmniej do
11.02.2014 r.? Prośbę swą motywujemy potrzebą niezbędnego czasu do prawidłowego
przygotowania oferty. Podkreślamy, iż każda przychylna odpowiedź Zamawiającego
ułatwiająca przygotowanie rzetelnej oferty wpływa na koszty realizacji zamówienia przez
wykonawców, więc jest na korzyść Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.02.2015 r. do godz. 11:00.
Pytanie 14:
[§ 3 umowy] czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca odpowiada za pozyskanie zgód
osób trzecich, organów administracji, właścicieli gruntów, podmiotów uzgadniających itd. Na
zasadzie winy i będzie zobowiązany jedynie do starannego działania, a nie odpowiada na
zasadzie ryzyka (nie wiadomo np. kiedy właściciel gruntu wyrazi zgodę na dysponowanie
nieruchomością albo kiedy uda się tę zgodę uzyskać w trybie odpowiedniego
postępowania)? Jak zamawiający zamierza się rozliczyć z Wykonawcą, jeżeli wykonanie
pewnych zadań nie będzie możliwe (np. odmowa udostępnienia nieruchomości) albo
przynajmniej nie będzie możliwe uzyskanie w określonym terminie, zaś Wykonawca poniesie
już koszty realizacji umowy?
Odpowiedź:
W SIWZ w załączniku nr 10 pt. „Specyfikacja techniczna budowy przyłącza
światłowodowego” w pkt 3, wyjaśniono, iż w zakresie koncepcji technicznej i dokumentacji
projektowej wyjaśniono: „Wszelkie konieczne zmiany wprowadzone na etapie
opracowywania stosownej dokumentacji projektowej w odniesieniu do koncepcji wymagają
akceptacji Zamawiającego. Przed przystąpieniem do budowy należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego dokumentację projektową wraz z wymaganymi decyzjami, opiniami i
uzgodnieniami organów administracji państwowej i samorządowej oraz zgodami właścicieli
terenu. Pozytywna opinia służb technicznych Zamawiającego stanowi podstawę do
rozpoczęcia budowy. Wykonawca na własne ryzyko może podjąć budowę przed uzyskaniem
akceptacji służb technicznych Zamawiającego.”
Pytanie 15:
[§ 2 ust. 4 i 5 umowy] Co Zamawiający rozumie przez inną (ust. 4) i dodatkową infrastrukturę
(ust. 5)? Czy chodzi o inną infrastrukturę w tym samym miejscu, na tych samych
nieruchomościach, infrastrukturę tego samego rodzaju co budowana, czy jeszcze o coś
innego oraz w jakim czasie obowiązuje ten zakaz? Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację
z zastrzeżonej kary umownej? Nie wiadomo czemu miałaby służyć, biorąc pod uwagę, że i
tak Zamawiający przejąłby tę infrastrukturę?
Odpowiedź:
„Inna” infrastruktura oznacza różniącą się od określonej w SIWZ i przedstawionej w ofercie
oraz niezaakceptowanej przez Zamawiającego. „Dodatkowa” infrastruktura to taka, która nie
była przedmiotem zamówienia i złożonej oferty. Oznacza to, że Wykonawca nie może
budować żadnej innej infrastruktury technicznej (w szczególności dodatkowych rur ani kabli)
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ponad infrastrukturę przewidzianą dla Zamawiającego zgodnie z zatwierdzoną przez
Zamawiającego dokumentacją projektową i wymaganiami SIWZ. Zakaz budowy dodatkowej
infrastruktury dotyczy miejsc wyznaczonych dla infrastruktury budowanej na rzecz
Zamawiającego. Zamawiający nie odstępuje od wspomnianej w zapytaniu kary z tego
względu, że przejmując dodatkową lub inną infrastrukturę narażony będzie na ponoszenie
dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów utrzymania tej dodatkowej infrastruktury, która z
założenia nie jest mu potrzebna. Oznacza to też, że Wykonawca nie może w ramach
budowy przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego dokonywać dodatkowych prac,
które powinny być sfinansowane z innych źródeł, a nie ze środków Zamawiającego. Ma to na
celu uniknięcie finansowania ze środków publicznych inwestycji prywatnych realizowanych
przez Wykonawcę.
Pytanie 16:
[§ 7 ust. 10 lit. b) tiret 2 umowy] Zamawiający dopuszcza zrezygnowanie z żądania kary
umownej odszkodowania w takim przypadku albo znacznego obniżenia ich wysokości?
Może to bowiem prowadzić do paradoksalnej sytuacji, że bardziej „opłacać się” będzie
niewykonanie umowy po raz drugi niż wykonania jej po raz drugim, ale pozostawania w
stanie zwłoki od pierwotnego terminu wykonania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie odstępuje od kary umownej określonej w [§ 7 ust. 10 lit. b) tiret 2 umowy.
Pytanie 17:
[§ 8 ust. 4 umowy] W ocenie Wykonawcy sprzeciw zgłasza się do projektu umowy, a nie
samej umowy. Czy postanowienia te należy zatem interpretować jako zawierające termin na
zgłoszenie zastrzeżeń do projektu? Jeśli taki jest ich cel, to czy nie stanowią one powielania
ust. 3?
Odpowiedź:
W § 8 ust. 4 umowy Zamawiający wykorzystuje dyspozycję art. 143b ust. 5 i 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Pytanie 18:
[§ 8 ust. 4 i 6 umowy] Jaki jest cel ponawiania tych postanowień? Czy obowiązek
przedstawiania umów dotyczy jedynie umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
50.000 zł (por. art. 143b ust. 8 Prawa zamówień publicznych)?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale
III. Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 7 lit. f) oraz § 8 ust. 6 umowy, które odpowiedni
otrzymują brzmienie: „Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy i
jednocześnie umów do 50.000,- zł brutto”.
Pytanie 19:
[§ 10 ust. 3 i 11 umowy] Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie art. 151 § 2 Prawa
zamówień publicznych, Zamawiający może pozostawić część zabezpieczenia jedynie na
roszczenia z tytułu rękojmi a nie gwarancji? Czy zatem Zamawiający dopuszcza rezygnację
z prawa do pozostawienia części zabezpieczenia na roszczenia z gwarancji?
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Odpowiedź:
Nie dopuszcza. Mając na uwadze swobodę zawierania umów każdy
zobowiązaniowy można ustalić dowolnie w granicach dozwolonego prawa.

stosunek

Pytanie 20:
[§ 11 ust. 3 pkt 3.5 lit. a) umowy] Czy Zamawiający dopuszcza jednak wprowadzenie
realnego terminu np. 5 dni? „Natychmiast” z jest z gruntu niemożliwe.
Odpowiedź:
§ 11 ust. 3 pkt 3.5 lit. a) otrzymuje brzmienie: „Jeśli wada uniemożliwia zgodne z
obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – 24 godziny”.
Pytanie 21:
[§ 11 ust. 3 pkt 3.6 lit. b) umowy] Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dłuższego
terminu (np. 14 dni)?
Odpowiedź:
Zamawiający przypuszcza, że wykonawca zadał pytanie do § 11 ust. 3 pkt 3.5 lit. b) umowy.
Zamawiający nie zmienia zapisów ww. punkcie.
Pytanie 22:
[§ 11 ust. 3 pkt 3.6 lit. d) umowy] Czy Zamawiający dopuszcza odmowę Wykonawcy w
przypadku, gdy wartość praz przekroczy 100% wartości umowy netto?
Odpowiedź:
Zamawiający przypuszcza, że wykonawca zadał pytanie do § 11 ust. 3 pkt 3.5 lit. d).
Zamawiający nie zmienia zapisów ww. punkcie.
Pytanie 23:
[§ 12 ust. 1 lit. b) i c) umowy] Czy powyższe kary umowne zastrzeżone – zgodnie z ogólną
zasadą odpowiedzialności – są na wypadek zwłoki, jak zamawiający wnosi z określenia „za
każdy dzień zwłoki” (wstęp postanowień stanowi o „opóźnieniu”)?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie naliczał kary umowne za opóźnienie za każdy dzień zwłoki.
Pytanie 24:
[§ 12 ust. 1 lit. d) umowy] Czy powtórzenie zastrzeżenia kary umownej przewidzianej w § 2
ust. 5 nie będzie interpretowane przez Zamawiającego jako możliwość dwukrotnego
naliczenia kary umownej za to samo?
Odpowiedź:
Nie będzie.
Pytanie 25:
[§ 12 ust. 3 umowy] Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie całkowitej odpowiedzialności
Wykonawcy z tytułu kar umownych do wysokości 30% wysokości wynagrodzenia netto
przewidzianego w umowie, całkowitej odpowiedzialności (w tym ponad kary umowne, a
także w związku z utratą dofinansowania inwestycji) do wysokości wynagrodzenia netto
przewidzianego w umowie oraz wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za utracone
korzyści?
Odpowiedź:
Nie.
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Pytanie 26:
[§ 12 ust. 4 umowy] Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z tych postanowień?
Wykonawca zwraca uwagę, że interes Zamawiającego jest wystarczająco (a zarazem z
poszanowaniem interesy Wykonawcy) zabezpieczony na gruncie art. 480 k.c.
Odpowiedź:
Zamawiający nie rezygnuje z postanowień § 12 ust. 4 umowy.
Pytanie 27:
[§ 12 ust. 5 umowy] Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z tego postanowienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie rezygnuje z postanowień § 12 ust. 5 umowy.
Pytanie 28:
[§ 13 ust. 2 lit. d) umowy] Czy Wykonawca słusznie zakłada, że wprowadzając przedmiotowe
postanowienia Zamawiający nie zmierzał do związania Stron umową przedwstępną co do
zawarcia i treści aneksu zawieranego w takiej sytuacji?
Odpowiedź:
W § 13 ust. 2 lit. d) umowy zamawiający opisał sytuację, w jakiej przewiduje zawarcie
aneksu.
Pytanie 29:
[§ 14 ust. 4 umowy] Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego postanowienia w następujący
sposób: „Wykonawca ma obowiązek usunąć podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli dany
podwykonawca nie wykonuje w sposób należyty swoich zobowiązań, a w szczególności nie
przestrzega przepisów prawa”? Przy obecnym sformułowaniu prawo oceny, czy doszło do
naruszenia przyznane jest Zamawiającemu, co rodzi znacząco ryzyko dla Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany.
Pytanie 30:
[§ 9 ust. 3 i 14 ust. 6 i 8 zd. 2 umowy] Czy Zamawiający słusznie zakłada, że postanowienia
te nie będą miały zastosowania gdy z uzasadnionych przyczyn nie dojdzie do zapłaty
wynagrodzenia gdy z uzasadnionych przyczyn nie dojdzie do zapłaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy (por. art. 143c Prawa zamówień publicznych)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest wstanie odpowiedzieć na powyższe pytanie, gdyż nie zna dokładnej
intencji pytającego. W § 9 nie występuje ust. 14 oraz w ust. 8 brak jest zdania 2.
Pytanie 31:
[§ 15 ust. 3 umowy] Czy Zamawiający dopuszcza poddanie sporów wynikających z Umowy
sądom właściwości ogólnej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Dodatkowo Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w poniższym zakresie:
1. W Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, WRAUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW, w pkt 1 lit. c, otrzymuje brzmienie:
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Opis spełniania warunku dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym:
Zamawiający
nie
wyznacza
szczegółowego
warunku
w
tym
zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
stosownego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2),
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Opis spełniania warunku dotyczące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował:
- co najmniej jednym kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane: w
specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub w specjalności telekomunikacyjnej w
zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych,
- co najmniej jednym projektantem, który posiada uprawnienia budowlane: w specjalności
telekomunikacyjnej bez ograniczeń.
2. Następnie w Rozdziale VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, oraz opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Wśród osób wskazanych do wykonania zamówienia musi być:
- osoba, która posiada uprawnienia do kierowania w specjalności właściwej dla
powierzonego stanowiska lub odpowiadające jej ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w specjalności telekomunikacyjnej bez
ograniczeń lub w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie linii, instalacji i urządzeń
liniowych,
- co najmniej jeden projektant, który posiada uprawnienia budowlane: w specjalności
telekomunikacyjnej bez ograniczeń - wzór zał. Nr 7 do SIWZ.
3. Jednocześnie Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 7 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia – „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia”.
4. W Rozdziale X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, WYMAGANIA
DOTYCZĄCE WADIUM w pkt 1 przedłuża termin złożenia wadium do dnia 06.02.2015 r.
do godz. 11:00.
W związku z dokonanymi ww. modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Zamawiający udziela informacji o dokonanej zmiany treści ogłoszenia, tj.:
1. W SEKCJI III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3.3)
Potencjał techniczny:
Zamawiający
nie
wyznacza
szczegółowego
warunku
w
tym
zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
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stosownego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2),
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
2. W SEKCJI III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3.4)
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował:
- co najmniej jednym kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane: w
specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub w specjalności telekomunikacyjnej w
zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych,
- co najmniej jednym projektantem, który posiada uprawnienia budowlane: w specjalności
telekomunikacyjnej bez ograniczeń.
3. W SEKCJI III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1) WADIUM:
Zamawiający wymaga w przedmiotowym postępowaniu wniesienia wadium.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść,
na czas związania ofertą, wadium w wysokości: – 29 000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy
złotych) przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 06.02.2015 r. do godz.11:00.
W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
- w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego Wojskowego Instytutu Łączności Nr
rachunku ING Bank Śląski S.A. 89 1050 1012 1000 0023 5787 1413 z dopiskiem
„Budowa przyłącza światłowodowego do Wojskowego Instytutu Łączności".
Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty
wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty
wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
- w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych
– dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu.
W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego, że wadium nie zostało wniesione w
wyznaczonym czasie i formie, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art 24 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium na pisemny wniosek
Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
PROJEKT NR POIG 02.03.00-14-106/13
„Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych”.
9/10

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
4. W SEKCJI IV: PROCEDURA IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2015 r. godzina 11:00, miejsce: Wojskowy
Instytut Łączności ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe, Kancelaria Jawna.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dn. 02.02.2015 r.
2. Załącznik nr 2 do odpowiedzi z dn. 02.02.2015 r.
3. Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SIWZ - „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”
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