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Odpowiedź na pytania zadane do postępowania oraz zmiana treści Ogłoszenia 

Dotyczy postępowania: na „Wykonanie przyłącza internetowego oraz świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w zakresie symetrycznego dostępu do Internetu” 

Pytanie nr 1 

Zgodnie z  § 2 pkt. 1.2 IPU termin na wykonanie przyłącza wynosi 40 dni kalendarzowych od 
uzyskania zgody właściciela na wykonanie prac. 
W zapisach OPZ widnieje zapis, iż „Zamawiający posiada wstępną zgodę na 
przeprowadzenie prac. Ostateczna zgoda zostanie udzielona po przedłożeniu projektu 
wykonania prac”. 
Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w umowie zapisu, która strona jest odpowiedzialna 
za uzyskanie zgody na wykonywanie prac. 

Odpowiedź 

Odpowiedzialny za uzyskanie zgody jest Wykonawca. 

Pytanie nr 2 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie § 6 pkt. 3.4 IPU. W przypadku wystąpienia takiej 
okoliczności Wykonawca ponosi zbyt duże ryzyko, że nie odzyska kosztów poniesionych w 
związku z wybudowaną infrastrukturą oraz przyłączem do siedziby Zamawiającego, której 
lokalizacja uległa zmianie. 

Odpowiedź 

W przypadku o którym mowa § 6 pkt. 3.4 IPU, Zamawiający poniesie koszty takiej instalacji 
(wybudowaną infrastrukturą oraz przyłączem do siedziby ) proporcjonalnie do trwania 
umowy na podstawie przedstawionych i zaakceptowanych przez zmawiającego kosztów 
takiej instalacji. Koszty takiej instalacji nie mogę przewyższać wysokości kontraktu. 
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Pytanie nr 3 

Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie § 7 pkt. 1.1 lit d) IPU. Postanowienie to 
przewiduje karę umowną zastrzeżoną na korzyść Zamawiającego w przypadku braku zapłaty 
lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia swoim podwykonawcom. 
Zgodnie z art. 483 kodeksu cywilnego kara umowna może być zastrzeżona tylko za 
niewykonanie zobowiązania niepieniężnego. Natomiast przedmiotowa kara jest zastrzeżona 
za niewykonanie zobowiązania pieniężnego. 

Odpowiedź 

Zapis chroni podwykonawców. Zgodnie z wyrokiem z 30 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy w 
sprawie III CZP 67/19, dopuścił możliwość stosowania takich kar.  

Pytanie 4 

Umowa w § 10 IPU zawiera postanowienia dot. praw autorskich oraz ich przeniesienia na 
rzecz Zamawiającego. Przedmiotem umowy jest budowa przyłącza oraz świadczenie usług 
telekomunikacyjnych dla Zamawiającego przez Wykonawcę. 
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o usunięcie tych zapisów ewentualnie o 
doprecyzowanie do jakich konkretnie utworów Zamawiający chciałby nabyć prawa autorskie 
i w jakim celu jest to niezbędne  Zamawiającemu? 

Odpowiedź 

Prawa autorskie dotyczą projektu instalacji o której mowa w pkt I OPZ. 

„(…)Wykonawca wykona po podpisaniu umowy projekt dokumentacji wykonawczej a po 
wykonaniu podłączenia internetu wykona i przekaże dokumentację powykonawczą. (…)” 

Pytanie 5 

Zwracamy się z prośbą  do Zamawiającego o podanie podstawy prawnej uzasadniającej 
poniższy zapis 
„Zamawiający po instalacji łącza staje się właścicielem światłowodu bez urządzeń 
niezbędnych do prawidłowego świadczenia usługi Internetu”. 
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Odpowiedź 

Zamawiający na podstawie równego traktowania wykonawców w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji, stając się właścicielem światłowodu zapewni równy dostęp do 
przetargów, które będą ogłoszone po zakończeniu tego kontraktu. 

Pytanie 6 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w przypadku świadczenia usług dostępu do 
Internetu przez Wykonawcę, gdy Zamawiający stanie się właścicielem światłowodu, nie będą 
pobierane od Wykonawcy żadne dodatkowe opłaty związane z dostępem do wybudowanego i 
przekazanego Zamawiającemu na własność światłowodu (np. z tytułu umowy najmu, 
dzierżawy)? 

Odpowiedź 

Zamawiający oświadcza , że nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty. 

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami nie jest konieczna 

zmiana termin składania ofert.  

Udzielone odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.
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