Zegrze, dnia 21.10.2015 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIE, MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY TREŚCI
OGŁOSZENIA
Dotyczy: ZP/10/15/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
przyłączy światłowodowych pomiędzy budynkami Wojskowego Instytutu Łączności oraz instalacja sieci
strukturalnej w formule zaprojektuj i wybuduj”, nr sprawy ZP/10/15/CYBERSECLAB, wpłynęły
zapytania od Wykonawców.
Poniżej treść pytań, odpowiedzi na pytanie, modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz informacje dotyczące zmiany treści ogłoszenia.
1) W SIWZ zapisano:
Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- 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.
Czy istnieje możliwość, aby obie funkcje łączyła jedna osoba?
Odp.: Tak. Jedna osoba może pełnić dwie funkcje, tj. kierownika budowy i projektanta, jeśli posiada
takie uprawnienia.
Pytania dotyczące zapisów SIWZ:
2) W rozdziale III pkt. 6 Zamawiający wymaga opracowania i przekazania Zamawiającemu kompleksowej
dokumentacji projektowej (technicznej i formalno-prawnej), wymaganych prawem pozwoleń, decyzji,
opinii oraz uzgodnień niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych. Wskazany w SIWZ termin na
realizację całości prac (prace projektowe i budowlano-montażowe) został określony maksymalnie do
15.12.2015 r. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający wydłuży
termin realizacji prac o okres niezbędny na wykonanie dokumentacji projektowej (wykonanie pełnej
dokumentacji projektowej wymaga co najmniej 3 miesięcy).
Wykonawca wnosi o wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.04.2016 r.
Odp.: Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji prac.
3) Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta i kierownika budowy przez jedną osobę?
Odp.: Tak. Jedna osoba może pełnić dwie funkcje, tj. kierownika budowy i projektanta, jeśli posiada
takie uprawnienia.
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Pytania dotyczące budowy przyłączy światłowodowych pomiędzy budynkami Wojskowego Instytutu
Łączności:
4) Jaka jest rzeczywista trasa prowadzenia przyłączy światłowodowych pomiędzy budynkami Wojskowego
Instytutu Łączności? Czy trasa ma być zgodna z rys. 1 str. 6 w OPZ?
Odp.: Zamówienie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, a rzeczywista trasa
prowadzenia przyłączy będzie zależeć od przedstawionego projektu i realizacji robót. Trasa
wskazana w SIWZ jest tylko wskazówką orientacyjną dla Wykonawcy.
5) Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie kabli na wprost przez
budynek B28 oraz czy można omijać chodnik czy też jest konieczność prowadzenia w nim kanalizacji
(przejście z boku budynku B28)?
Odp. Na obecnym etapie Zamawiający zakłada, że kable będą prowadzone na zewnątrz budynku.
Zamawiający dopuszcza możliwość ominięcia chodnika, jeżeli projekt i wykonanie będzie zgodne z
przepisami prawa i sztuką budowlaną.
6) Czy przyłącza należy prowadzić jedynie między budynkami B29, B28, CSK(92)
i budynkiem dyżurki? Czy między budynkami 93, 18 (opisany w OPZ jako 19) i 24 istnieją już przyłącza,
czy też Wykonawca również pomiędzy tymi budynkami ma wybudować przyłącza? (pytanie wynika z
faktu, iż w budynku 93 i 18 mają zostać zlokalizowane PD a nie zostało zaplanowane tam przyłącze).
Odp.: Przyłącza należy prowadzić jedynie między budynkami B29, B28, CSK(92) i budynkiem
dyżurki. Między pozostałymi budynkami Wykonawca nie musi budować przyłączy.
7) W jaki sposób należy wykonać kanalizację? W OPZ jest wskazane, że mają to być 2 rury 110 i każda z
tych rur ma być zwielokrotniona rura 32/2,9. Czy każda z dwóch rur 110 ma być zwielokrotniona czy
tylko jedna? Dodatkowo Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy można wykorzystać istniejące
przepusty między budynkami B28, B29 i dyżurką?
Odp.: Kanalizacja ma się składać z dwóch rur 110. Należy wykonać nowe przepusty.
8) Czy studnie muszą być wykonane tylko przed budynkami B28, B29, dyżurką oraz CSK czy również przy
pozostałych budynkach?
Odp. Studnie mają być wykonane przed budynkami B28, B29, dyżurką oraz CSK oraz wszędzie
tam, gdzie na trasie przyłącza będzie wymagane, zgodnie z uzgodnionym projektem. Zamawiający
na obecnym etapie nie zakłada budowy przyłączy do pozostałych budynków.
9) Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie aktualnych map do celów projektowych?
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ (zał. nr 10 do SIWZ), Zamawiający deklaruje, że udostępni mapy
podczas wizji lokalnej.
Pytania dotyczące instalacji sieci strukturalnej:
10) Czy w każdym z budynków – B28, B29, CSK(92), 93, dyżurka WIŁ, nr 18, 24 ma być wykonana nowa
sieć strukturalna? Czy w którymś z tych budynków można wykorzystać istniejącą sieć?
Odp.: Zamawiający zakłada wykonanie nowej sieci strukturalnej. Zamawiający na obecnym etapie
nie przewiduje wykorzystania istniejącej sieci.
11) Czy nowe PD mają zostać zlokalizowane dokładnie w miejscu starych? Czy zasilanie elektryczne do PD w
przypadku lokalizacji go w tym samym miejscu można wykorzystać czy należy wykonać nowe?
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Odp.: PD mogą być wykonane w miejscu poprzednich. Zamawiający na obecnym etapie zakłada, że
wykonane zostanie nowe zasilanie energetyczne przez Wykonawcę.
12) Czy
jest
możliwość
prowadzenia
kabli
w
istniejących
korytach
w
którymś
z budynków czy też należy w każdym przypadku wykonać nowe? Czy istnieje możliwość montażu ich nad
podwieszanym sufitem?
Odp.: Zamawiający zakłada na obecnym etapie wykonanie nowych koryt. Zamawiający dopuszcza
możliwość montażu nad podwieszanym sufitem.
13) Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie planów budynków do określenia długości kabli i
rozplanowania gniazdek z zaznaczeniem miejsca pożądanej lokalizacji przełącznic oraz PD? –
Odp.: Instytut posiada poglądowe schematy budynków WIŁ, które zostaną udostępnione na wniosek
zainteresowanego Wykonawcy podczas dokonywania wizji.
14) Czy są wytyczne co do ilości potrzebnych gniazdek w poszczególnych pomieszczeniach?
Odp.: Zamawiający podał w SIWZ wymaganą maksymalną liczbę gniazd. Ilość w poszczególnych
pomieszczeniach należy zaprojektować zgodnie z potrzebami użytkowników danych pomieszczeń.
15) Czy wszystkie switche potrzebne do realizacji zadania dostarczy Zamawiający zgodnie z zapisem OPZ na
str. 16? Czy w dyżurce nie jest planowany żaden PD ze switchami?
Odp.: Zamawiający dostarczy switche do realizacji zadania. Zamawiający na obecnym etapie
posiada switche do PD, oprócz dyżurki. W trakcie realizacji zadania Zamawiający dokupi switch
także do PD w dyżurce i przekaże go Wykonawcy.
16) Instalację między przełącznicami światłowodowymi w budynkach a PD należy poprowadzić kablem
światłowodowym wielomodowym? Ile włókien ma mieć ten kabel? Czy w przypadku gdy na budynek
wypada jeden PD to ma być on umieszczony bezpośrednio przy przełącznicy światłowodowej w osobnej
szafce czy w innym miejscu budynku?
Odp.: W budynkach miedzy punktami dystrybucyjnymi połączenia powinny być wykonane
światłowodem wielomodowym 12 włóknowym. Wszystkie przełącznice światłowodowe powinny się
znajdować w PD.
Pytania dotyczące zapisów SIWZ (projekt umowy):
17) § 3 ust. 5 – Proszę o wskazanie, czy zgłoszenie zakończenia robót budowlanych ma nastąpić po czy przed
podpisaniem stosownych protokołów. Co w przypadku braku możliwości zgłoszenia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego (brak pełnomocnictwa lub dokumentacji)? Czy w takich okolicznościach prace
związane
z przedmiotem umowy można uznać za zakończone w myśl § 5 ust. 3?
Odp.: Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych może nastąpić przed podpisaniem stosownych
protokołów, o ile rzeczywiście roboty zostały zakończone. Zamawiający w § 7 ust. 6 lit. b umowy
wskazał, co będzie załącznikiem do protokołu przy odbiorze końcowym.
18) § 3 ust. 6 lit. f – O jakich podmiotach mowa w § 3 ust. 6 lit. F? W jaki sposób praca innych podmiotów
może (lub może przykładowo) wpływać na pracę wykonawcy? Jakie konkretnie obowiązki wykonawcy
mogą (lub mogą przykładowo) wynikać z faktu pracy innych podmiotów?
Odp.: W § 3 ust. 6 lit. F Wykonawca ma na myśli pracowników Wojskowego Instytutu Łączności
oraz innych osób przebywających na jego terenie. Zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do nie
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zastawiania dróg i chodników w szczególności dróg pożarowych, wejść do budynków, miejsc
parkingowych oraz innych miejsc mogących mieć wpływ na pracę pracowników WIŁ.
19) § 3 ust. 6 lit. l – W jakich godzinach pracy i w jakich dniach wykonawca będzie mógł wykonywać pracę?
Odp.: Zamawiający ze względu na rygor czasowy wykonania robót będzie dostosowywał się do
potrzeb Wykonawcy.
20) § 4 ust. 1 lit. b – Czy chodzi o nadzór, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 prawa budowlanego?
Odp.: Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanymi robotami. Ze względu na niski stopień
skomplikowania robót Zamawiający na obecnym etapie nie przewiduje nadzoru zgodnie z art. 18
ust. 1 pkt 5 prawa budowlanego.
21) § 4 ust. 1 lit. d – Czy istnieje możliwość dopisania obowiązku Zamawiającego dostarczenia oprócz
pełnomocnictw niezbędnej dokumentacji i informacji niezbędnych do wykonania umowy, do których
dostarczenia nie jest zobowiązany wykonawca?
Odp. Zamawiający w załączniku nr 10 do SIWZ w miejscu „Informacje o opracowaniach będących
w posiadaniu Zamawiającego” wskazał jakimi dokumentami dysponuje.
22) § 5 ust. 2 – Na jakich warunkach jest możliwe dostosowanie czasu pracy WIŁ do potrzeb wykonawcy?
Odp.: Zamawiający ze względu na rygor czasowy wykonania robót będzie dostosowywał się do
potrzeb Wykonawcy.
23) § 5 ust. 3 – Co w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji z przyczyn nie leżących po
stronie wykonawcy – a na przykład organu lub przedłużenia się procedury administracyjnej nie z winy
wykonawcy? Czy możliwe jest podpisanie protokołu odbioru mimo braku stosownych decyzji w
przypadku złożenia stosownych wniosków do właściwych organów?
Odp.: Możliwe jest podpisanie protokołu odbioru mimo braku stosownych decyzji w przypadku
złożenia stosownych wniosków do właściwych organów, tym samym dopuszcza się potwierdzenie
złożenia stosownych dokumentów do właściwych organów administracyjnych.
24) § 6 ust. 3 – co w przypadku nieplanowanej zmiany kierownika robót z przyczyn losowych? Czy
okoliczność ta stanowi podstawę do zmiany terminu robót?
Odp.: Okoliczność ta nie stanowi podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
25) § 6 ust. 5 – Czy wystarczy zaproponować nowego kierownika w terminie 14 dni w sytuacji opisanej w § 6
ust. 5, by termin ten został zachowany?
Odp.: Tak, pod warunkiem wypełnienia zapisów § 6 ust. 4 projektu umowy.
26) § 7 ust. 3 – Kiedy wykonawca zostanie poinformowany o decyzji Zamawiającego ws. oddzielnych
odbiorów?
Odp.: Zamawiający zgodnie z zapisami § 7 projektu umowy dopuszcza możliwość oddzielnego
odbioru poszczególnych zadań. Wykonawca ma prawo skorzystać z tej opcji i w tym celu
zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu wykonanie zadania i gotowość do jego odbioru.
27) § 8 pkt 1 – Czy jest możliwie wykonanie całości umowy przy pomocy podwykonawców?
Odp.: Tak.
28) § 8 ust. 3-4 – Czy jest konieczne składanie Zamawiającemu projektu umowy do zatwierdzenia, skoro i tak
zatwierdzeniu podlega umowa/zmiana umowy po jej podpisaniu? Czy konieczne jest powielanie czynności
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zatwierdzania projektu umowy/aneksu, a następnie samej umowy/aneksu i przedłużanie procedury
zatwierdzania umów z podwykonawcami? Zwracamy wagę na to, że zatwierdzenie podwykonawcy może
trwać do 35 dni, co jest bardzo długim terminem biorąc pod uwagę termin wykonania prac. Czy jest
możliwe wprowadzenie podwykonawcy po złożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy/aneksu, przed upływem terminu do sprzeciwu? Czy istnieje możliwość wprowadzenia
podwykonawcy po złożeniu projektu umowy lub zmiany umowy, przed upływem terminu do jego
zaakceptowania?
Odp.: Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy Pzp, tym samym wykonując dyspozycje
art. 143 d ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 – Zamawiający jest zobowiązanych do tych czynności tj. do żądania od
Wykonawcy przedstawienia projektu umowy a później kopii samej umowy oraz do ewentualnego
wnoszenia sprzeciwu.
Zamawiający zmienia termin na zgłoszenie uwag do przedstawionej propozycji umowy o
podwykonawstwo do 3 dni oraz termin na zgłoszenie sprzeciwu do przedstawionej kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (odpowiednio par. 8 ust. 3 i 4 propozycji umowy, tym samym zmienia się
zapisy SIWZ w rozdz. III ust. 7 pkt. c na „(…). Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.” oraz zapisy SIWZ w rozdz. III ust. 7 pkt. d na „(…). Jeśli
Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
umowy lub wprowadzenie zmian.”
W załączeniu nowa treść paragrafu 8 Projektu umowy (zał. nr 1).
29) § 8 ust. 8 – Czy możliwe jest uzyskanie zgody na wejście podwykonawcy na teren budowy przed
akceptacją umowy/projektu umowy? Jeśli nie, czy jest możliwe skrócenie terminu do akceptacji
umowy/projektu umowy do 7 dni?
Odp.: Podwykonawca nie będzie mógł wejść na teren budowy przed akceptacją umowy/projektu
umowy. Zamawiający zmienia termin na akceptację projektu umowy do 3 dni oraz termin na
zgłoszenie sprzeciwu do przedstawionej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo do 3 dni.
30) § 8 ust. 10 lit. e – W jakich okolicznościach ma nastąpić zmiana umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapłaty. Czy chodzi o zmianę terminu zapłaty podwykonawcy w związku ze zmianą terminu
zapłaty wykonawcy przez Zamawiającego w celu dostosowania terminu zapłaty podwykonawcy do
wymogów wskazanych w par. 8 ust. 5 lit. d?
Odp.: Zamawiający po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, może wskazać Wykonawcy, aby zmienił umowę w kwestii dotyczącej terminu
zapłaty tak aby zapis ten zgodny był z dyspozycją art. 143b ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku nie
zastosowania się Wykonawcy do zaleceń Zamawiającego, Zamawiający będzie musiał skorzystać z
wykładni par. 8 ust. 10 lit. e.
31) § 8 ust. 11 – w jakim terminie po doręczeniu takiego żądania podwykonawca powinien być usunięty z
terenu budowy?
Odp.: W tym dniu, w którym został powiadomiony.
32) § 9 ust. 4 – Jakie są konsekwencje przekroczenia tego terminu?
Odp.: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie
2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2 Projekty
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w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, Poddziałanie 2.3.3 Projekty
w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych, Projekt Nr POIG
02.03.00-14-106/13.
W przypadku nie zrealizowania powyższego projektu w wyznaczonym terminie, Zamawiający nie
będzie w stanie rozliczyć się z otrzymanych zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
33) § 9 ust. 2 i 8 – Jak rozumieć § 9 ust. 8 w świetle § 9 ust. 2? Czy istnieje możliwość odbioru prac i zapłaty
wynagrodzenia za poszczególne etapy oddzielnie?
Odp.: W § 9 ust. 8 projektu umowy Zamawiający wykreśla następującą treść: „oraz płatności
etapowych za każde zadanie oddzielnie.”
Odpowiedź na pytanie drugie: Tak istnieje możliwość odbioru prac i zapłaty wynagrodzenia za
poszczególne etapy oddzielnie.
34) § 10 ust. 3 – Czy jest możliwa cesja gwarancji producenta na okablowanie w zamian za gwarancję
udzieloną przez wykonawcę na okablowanie? Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość braku składania
zabezpieczenia z tytułu roszczeń gwarancyjnych (i z rękojmi) na okablowanie?
Odp.: na pytanie pierwsze – Tak, jest możliwa cesja. Odp. na pytanie 2 – Zamawiający zobowiązany
jest żądać wniesienia zabezpieczenia (w wysokościach określonych w projekcie umowy) – zgodnie z
zapisami ustawy Pzp.
35) § 10 ust. 13 – Czy zgodnie z § 10 ust. 13 istnieje konieczność przedłużenia terminu
o 20 dni, jeśli opóźnienie wyniesie mniej niż 20 dni?
Odp.: Zgodnie z zapisami § 10 ust. 13 termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy
każdorazowo ma być dłuższy o 20 dni od terminu wykonania umowy.
36) § 11 ust. 3 lit. d – czy istnieje możliwość doprecyzowania wyrażenia „natychmiast”?
Odp.: Zamawiający zmienia w § 11 ust. 3 lit. d wyrażenie „natychmiast” na „bez zbędnej zwłoki,
jednak nie dłużej niż 48 godzin od zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej wadzie”.
37) § 11 ust. 3 – Czy istnieje możliwość dopisania wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy za szkody
powstałe z winy osób trzecich?
Odp.: Zamawiający dopisuje w § 11 ust. 3 pkt. c po przecinku „z wyłączeniem odpowiedzialności
wykonawcy za szkody powstałe z winy osób trzecich, pod warunkiem, że szkody te nie powstały
wskutek niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”
38) § 13 ust. 5 – Co w przypadku nie dających się przewidzieć warunków technicznych, geotechnicznych,
które wpływają na zakres prac i koszty ich wykonania?
Odp.: Zamówienie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, zatem Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie oferty, wliczając ryzyko na nieprzewidziane
warunki techniczne i geotechniczne.
39) § 13 ust. 8 – Czy istnieje możliwość zmiany terminu wykonania wskutek okoliczności będących
następstwem działań osób trzecich lub niedostarczenia przez Zamawiającego dokumentacji lub informacji
niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy?
Odp.: Nie.
40) § 14 ust. 3 – Czy w sytuacji, o której mowa w § 14 ust. 3 wystarczy oświadczenie o odstąpieniu jednej ze
stron?
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Odp.: Nie. Muszą zaistnieć rzeczywiste skutki wystąpienia stanu „siły wyższej” i musi być to decyzja
obu stron umowy.
41) § 14 ust. 4 – O jakiego rodzaju poświadczeniach mowa w § 14 ust. 4? Proszę o wskazanie przykładów.
Odp.: Np. ogłoszenie przez właściwy organ administracji publicznej stanu klęski żywiołowej w
miejscu realizacji robót lub w siedzibie Wykonawcy.
42) Proszę o podanie długości trasowej dotyczącej zadania A.
Odp.: Długość trasowa dla zadania A będzie zależeć od projektu przyłącza. Wykonawca ma
możliwość zapoznania się z terenem i mapą do celów projektowych podczas wizji lokalnej, celem
wyliczenia minimalnej bądź maksymalnej długości trasowej dla zadania A.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy par. 13 ust. 7 umowy. Po kropce dodaje się kolejne zdanie
„Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności będzie podstawą do zawarcia aneksu.
Zastosowanie mają zapisy par. 13 ust. 4 niniejszej umowy.”
Zamawiający przedłuża termin składania ofert w w/w przetargu nieograniczonym do dnia 26.10.2015
r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2015 o godz. 12:30 w sali 101 Wojskowego Instytutu Łączności,
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe.
Aktualność dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ważna na
dzień 26.10.2015 r.
Tym samym Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:
- w rozdz. XII pkt 1, otrzymuje brzmienie:
„Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 22A,
Kancelaria Jawna, w terminie do dnia 23.10.2015 r. do godziny 12:00. Wjazd na teren WIŁ możliwy jest po
wystawieniu przepustek.”
- w rozdz. XII pkt 2, otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane: „Budowa przyłączy światłowodowych pomiędzy
budynkami Wojskowego Instytutu Łączności oraz instalacja sieci strukturalnej w formule zaprojektuj i
wybuduj”, Nie otwierać przed 26.10.2015 r. godz. 12.30, nr postępowania ZP-10-15-CYBERSECLAB”.
- w rozdz. XIII pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu Południowym w sali
nr 101, w dn. 26.10.2015 r. o godz. 12:30.”
W związku z dokonanymi w/w modyfikacją SIWZ, zamawiający udziela informacji o dokonanej zmianie
treści ogłoszenia (poniżej treść obowiązująca po modyfikacji):
SEKCJA IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Data: 26.10.2015 Godzina: 12:00
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Zał. nr 1
Nowa treść § 8. Projektu umowy
§ 8. Podwykonawcy
dotyczy w przypadku zatrudnienia podwykonawców
Możliwość zatrudnienia Podwykonawców:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części umowy
Podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia
(zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, zgodnie ze złożoną ofertą.
Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
umowę o podwykonawstwo (wraz z dokumentami rejestrowymi Podwykonawcy, które potwierdzać będą
uprawnienie osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy) w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli
Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o
podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.
Umowa na roboty z Podwykonawcą, musi zawierać w szczególności:
a) zakres robót powierzonych Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
objętych umową,
b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca
z oferty Wykonawcy,
c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót musi być
zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,
d) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,
e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).
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 50 000 zł.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących
Podwykonawców.
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy Podwykonawców.
Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w
ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i
rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane
będzie za nienależyte wykonanie umowy.
Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada
Wykonawca solidarnie z Podwykonawcą. Wykonawca zawierając umowę z Podwykonawcą
zobowiązany jest do ujęcia w umowie zapisu, iż Podwykonawca odpowiada solidarnie z Wykonawcą
wobec Zamawiającego za przedmiot umowy, który podwykonawca ma wykonać dla
Zamawiającego.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu, w
wysokości w wysokości 5% wartości zamówienia brutto za każde zdarzenie.
b) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokości 5% wartości zamówienia brutto za każde zdarzenie.
c) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5% wartości zamówienia
brutto za każde zdarzenie.
d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości w wysokości 5% wartości zamówienia brutto za każde
zdarzenie.
e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5%
wartości zamówienia brutto za każde zdarzenie. Suma wynagrodzeń określona w umowach z
Podwykonawcami nie może przekraczać wynagrodzenia należnego Zamawiającemu z tytułu niniejszej
umowy.
Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez
Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca nie
wykonuje w sposób należyty swoich zobowiązań, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa. W
przypadku odmowy przez Wykonawcę wykonania tego polecenia, Zamawiający jest uprawniony do
odstąpienia od umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury za dany zakres prac, przedłożyć
Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców o uregulowaniu wszelkich należności, a na żądanie
Zamawiającego także dowód uiszczenia należności z faktury lub rachunku.
W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej oświadczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla Podwykonawcy. W
takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie o
zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od umowy.
W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio
Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z art.
143 c ust.1 i następnych ustępów ustawy Pzp.
W przypadku, gdy Podwykonawca został zgłoszony Zamawiającemu, wówczas Zamawiający jest
zobowiązany natychmiast informować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie
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płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego. Przed
realizacją wypłaty należności stanowiącej przedmiot roszczenia, Zamawiający winien każdorazowo
uzyskiwać opinię Wykonawcy dotyczącą podstaw do takich roszczeń oraz udzielić Wykonawcy
odpowiedniego terminu do uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawcy.
17. Postanowienia powyższe dotyczą również dalszych i kolejnych Podwykonawców Wykonawcy.
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