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Gdynia, dnia 30 września 2020 r.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Świadczenie usług transmisji danych w wydzielonym kanale w relacji
Gdynia-Słupsk na łączu symetrycznym o przepustowości 300/300Mbps
przez okres 36 miesięcy
W związku z otrzymaniem w dniu 23.09.2020 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych
pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego
działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować
wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh?
Odpowiedź
Tak. Zamawiający potwierdza, iż w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego
działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować
wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh.
Pytanie nr 2
Zgodnie z treścią § 3, ust 5 Umowy „Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT
każdorazowo w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia, przy czym za dzień płatności
uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca będzie
przesyłał faktury również drogą elektroniczną na adres e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl.” Wykonawca zwraca się o rozważenie dodania, zapisu, wskazującego, że płatność nastąpi w
terminie 60 dni od daty wystawienia faktury, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca
zobowiązany jest do doręczenia faktury w terminie 7 dni od daty wystawienia. Czy w
związku z powyższym Zamawiają dopuszcza możliwość modyfikacji treści zapisu w ww
sposób?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy w powyższym zakresie.
Pytanie nr 3
W związku z treścią § 9, ust 4 Umowy „Zamawiający ma prawo do potrącania kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od
otrzymania księgowej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego” - Wykonawca
wnosi o potwierdzenie, że ewentualne potrącenie kar umownych poprzedzone zostanie
postępowaniem, które potwierdzi jego odpowiedzialność. Wskazać należy, że utrzymanie
postanowień umownych umożliwiających potrącenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie
daje możliwości weryfikacji zasadności i poprawności naliczenia tych kar. Naliczenie i
potrącenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone
przeprowadzeniem stosownego postępowania
mającego na celu ustalenie istnienia
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przesłanek naliczenia kar umownych. W związku z powyższym, wnosimy o potwierdzenie,
że nałożenie kar umownych i potrącenie będzie poprzedzone stosownym postępowaniem
wyjaśniającym?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że nałożenie kar umownych i ich potrącenie będzie poprzedzone
stosownym postępowaniem.
Pytanie nr 4
Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie
zapisu § 9, ust 3 Umowy „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania
uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości
poniesionej szkody”, poprzez wskazanie, „że łączna wysokość odszkodowania wraz z
naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy”. Powyższe wynika z faktu, że
wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania
umożliwia oszacowanie ryzyka
kontraktowego związanego z realizacją umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na
doprecyzowanie zapisów umowy w podanym zakresie?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu zgodnie z treścią zawartą w pytaniu.
Pytanie nr 5
Wykonawca wnosi o modyfikacje kryterium oceny ofert, poprzez usunięcie kryterium
uruchomienia łącza. Wykonawca wskazuje bowiem, że termin uruchomienia łącza stanowi o
przewadze konkurencyjnej obecnego dostawcy usług na rzecz Zamawiającego i stawia ten
podmiot w uprzywilejowanej sytuacji.
Odpowiedź
Prowadzone postępowanie na zakup usług jest pierwszym zamówieniem tego typu usługi
które wynika z reorganizacji administracji morskiej. Zamawiane usługi nie są kontynuacją
pracujących już usług. Z tego powodu kryteria postępowania nie faworyzują istniejących
operatorów bo żaden nie świadczy tego typu usług.
Pytanie nr 6
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakich sytuacjach Zamawiający może odmówić
potwierdzenia uruchomienia łącza?
Odpowiedź
Zamawiający może odmówić potwierdzenia uruchomienia łącza w związku z niezgodnością z
zapisami OPZ w szczególności tymi dotyczącymi rodzaju zakończenia łącza, opóźnieniami,
przepustowością jak i również nieprawidłowością w montażu urządzeń które wpływają na
bezpieczeństwo użytkowników obiektu (np. brak przewodów wyrównawczych, brak
zabezpieczenia okablowania zasilającego)
Pytanie nr 7
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego
udostepnienia powierzchni niezbędnych do uruchomienia i świadczenia usługi objętej
przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź
Tak. Zamawiający potwierdza że zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia
powierzchni niezbędnych do uruchomienia i świadczenia usługi objętej przedmiotem
zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ.
Pytanie nr 8
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przesłanki wskazane w § 6 ust. 3 projektu Umowy do
rozwiązania umowy przez Zamawiającego będą miały zastosowanie w przypadku zaistnienia
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca?
Odpowiedź
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Tak, przesłanki wskazane § 6 ust. 3 projektu Umowy do rozwiązania umowy przez
Zamawiającego będą miały zastosowanie w przypadku zaistnienia przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Pytanie nr 9
W związku z treścią § 9 ust. 1 Umowy, Wykonawca wnosi i potwierdzenie, że kara umowna
będzie naliczana w przypadku, gdy naprawa łącza oraz przywrócenie świadczenia usług, nie
nastąpi z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a nie np. z przyczyn zależnych od
Zamawiającego?
Odpowiedź
Tak. Zamawiający potwierdza że kara umowa nie będzie naliczana w przypadku gdy
przywrócenie świadczenia usług nie mogło nastąpić z przyczyn zależnych od
Zamawiającego.
Pytanie nr 10
W związku z treścią § 9 ust. 2 lit. b) Umowy, Wykonawca wnosi o wskazanie, na jakim
stanowisku Zamawiający oczekuje zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, biorąc
pod uwagę także charakter zamówienia, który nie powoduje konieczności świadczenia pracy
przez pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego?
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje projekt umowy poprzez usunięcie pkt § 9 ust. 2 lit. b)
Pytanie nr 11
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie danych kontaktowych do osób, do których
możemy się zwrócić o przeprowadzenie wizji lokalnej
Odpowiedź
Ustala się następujące terminy wizji lokalnej:
a) Siedziba Główna Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
woj. pomorskie – w dniu 2 września 2020 (piątek) godzina 11:00, miejsce zbiórki
teren przez wejściem głównym do budynku,
b) Delegatura Słupsk Urzędu Morskiego w Słupsku, ul. Niemcewicza 15A, 76-200
Słupsk, woj. pomorskie – w dniu 5 września 2020 (poniedziałek) godzina 11:00,
miejsce zbiórki teren przez wejściem głównym do budynku.
W związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy iż osoby uczestniczące w wizji
lokalnej zobowiązanie są do:
a) Stosowania się do obowiązku zakrywania ust i nosa,
b) Zastosowania płynów do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren obiektu (płyn
dostępny w przestrzeniach wejściowych do budynku),
c) Zachowania odstępów od innych uczestników wizji lokalnej oraz od przedstawicieli
Zamawiającego,
d) Skierowania na wizję lokalną tylko jednego pracownika reprezentującego jednego
wykonawcę,
Na wizji lokalnej Zamawiający pytania kierowane do Zamawiającego są zapisywane, a
udzielane odpowiedzi zostają opublikowane najpóźniej na następny dzień po
przeprowadzeniu wizji lokalnej. Zamawiający nie udziela odpowiedzi na pytania nie
dotyczące bezpośrednio miejsca instalacji urządzeń i warunków instalacji.
W związku z koniecznością przeprowadzenia wizji lokalnej zmianie ulega termin
złożenia ofert na dzień 8 października 2020r godzina 10:00 oraz prawdopodobny
termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników na dzień 9 października 2020r.
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