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Warszawa, dn. 06.08.2020 r. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
w związku z prowadzonym przez PWPW S.A. postępowaniem na dostawę systemu DWDM  
nr postępowania NT-230-121/20 z dnia 28.07.2020 r., publikujemy odpowiedzi/wyjaśnienia  
do przesłanych pytań, dotyczących niniejszego postępowania: 
 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

1 Umowa § 1 ust. 1 oraz ust. 4 Prosimy  
o podanie informacji,  jaka będzie 
procedura  w zakresie wydawania 
wytycznych w zakresie Projektu?   
 
Jaki jest zakres tych wytycznych? 
 

Zakres wytycznych określony został w SIWZ. 

2 Umowa § 2 Ze względu iż czas trwania 
procedury odbiorowej jest długotrwały  
(§ 5 Umowy) oraz uwarunkowaniem 
rozpoczęcia wdrożenia od decyzji 
Zamawiającego prosimy o podanie 
informacji czy Zamawiający dopuszcza 
zmianę terminu wykonania Umowy? 
 

Zamawiający dopuszcza z przyczyn 
wynikających z potrzeb własnych. 

3 Umowa § 3 ust. 1 pkt. 8)  Prosimy  
o potwierdzenie, że licencje na 
oprogramowanie dostarczane są na 
standardowych warunkach producenta 
oprogramowania? 
 

Zamawiający potwierdza. 

4 Umowa § 3 ust. 1 pkt. 12) Prosimy o 
podanie informacji w jakim terminie 
Zamawiający będzie dokonywała 
akceptacji osoby trzeciej, której 
Wykonawcą zamierza zlecić wykonanie 
części Umowy? 
 

W terminie 5 dni. 

5 Umowa § 5 Prosimy o podanie informacji, 
jakie są kryteria odbioru poszczególnych 
elementów Umowy? 
 

Kryterium jest stopień realizacji przedmiotu 
umowy i przejście testów akceptacyjnych. 
Zakres i scenariusz testów zostanie ustalony  
z Wykonawcą w późniejszym etapie. 
 

6 Umowa § 6 Prosimy o podanie 
procentowej wielkości zabezpieczenia 
dobrego wykonania Umowy? 
 

Do uzgodnienia między Stronami na dalszym 
etapie postępowania. 
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7 Umowa § 6 Prosimy o podanie informacji 
czy Zamawiający dopuszcza redukcję 
zabezpieczenia dobrego wykonania 
Umowy po podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego np. o 70% a na okres gwarancji 
pozostawienie 30 %? 
 

Do uzgodnienia między Stronami na dalszym 
etapie postępowania. 

8 Umowa § 7 Prosimy o podanie informacji 
czy Zamawiający dopuszcza dokonanie 
płatności częściowych? 
 

Do uzgodnienia między Stronami na dalszym 
etapie postępowania. 

9 Umowa § 10 ust. 1 – 2 Prosimy o zmianę 
słowa opóźnienie na zwłokę lub 
ewentualnie „ opóźnienie z winy 
Wykonawcy”? Obecne postanowienie 
wskazuje, iż Wykonawca odpowiada za 
niedotrzymanie terminów również w 
przypadkach zależnych od Zamawiającego. 
Jeśli nie prosimy o wyjaśnienie czy kary za 
opóźnienia są skorelowane  z art. 471 KC? 
 

Zamawiający pozostaje przy zapisie 
„opóźnienie”. Określone kary nie wyłączają 
prawa Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania w przypadku, gdy szkoda 
przewyższa wysokość kary umownej. 

10 Umowa § 10 Prosimy o wprowadzenie 
postanowień o następującej treści „Łączna 
i całkowita odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie 
od podstawy prawnej dochodzonego 
roszczenia, wynikająca z realizacji umowy 
lub mająca z nią związek (w tym z tytułu 
kar umownych) ograniczona jest do 100 % 
wartości  umowy.  Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za utracone korzyści”. 
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest 
coraz szerszą międzynarodową praktyką, w 
której standardem są klauzule 
ograniczające odpowiedzialność 
odszkodowawczą Wykonawcy, w 
kontekście coraz powszechniejszej zasady, 
że odpowiedzialność Wykonawcy nie 
powinna przekraczać określonej części 
wynagrodzenia umownego Wykonawcy 
(min. klauzule takie funkcjonują w 
umowach Banku Światowego, są 
rekomendowane przez UZP). Pragniemy 
zauważyć, że ograniczenie 
odpowiedzialności do konkretnej kwoty i 
do sytuacji, w których wystąpiła 
bezpośrednia strata Zamawiającego 
pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej 

Do uzgodnienia między Stronami na dalszym 
etapie postępowania. 
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ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i 
łącznej kwoty odpowiedzialności 
odszkodowawczej są i tak wystarczającym 
czynnikiem „motywującym” Wykonawcę 
do należytego, w tym terminowego 
wykonania umowy. 
 

11 Umowa § 10 ust. 1 Ze względu na bardzo 
wysoki poziom kary wskazanej w ust. 1 
liczonej od całego wynagrodzenia, prosimy 
o ich obniżenie. 
 

Do uzgodnienia między Stronami na dalszym 
etapie postępowania. 

12 Umowa § 10 ust. 2 Prosimy o podanie 
wysokości procentowej kary? 
 

Do uzgodnienia między Stronami na dalszym 
etapie postępowania. 

13 Umowa § 10 ust. 5 – 6 Prosimy o podanie 
informacji czy Zamawiający dopuszcza 
zmianę terminu wykonania umowy w 
związku z istniejącą sytuacją 
epidemiologiczną (COVID-19) a która może 
mieć wpływ na termin realizacji 
przedmiotu Umowy niezależnych od 
działania Stron (np. decyzje rządowe)? 
 

Tak. Zapisy  § 10 ust. 5 i  ust. 6  Umowy 
wprowadza definicje siły wyższej i możliwość 
przesunięcia terminu wykonania Umowy w 
związku z wystąpieniem siły wyższej. Jako siłę 
wyższą uznaje się m.in. epidemie oraz działania 
rządowe. 

14 Umowa § 13  Prosimy o potwierdzenie że 
przeniesienie majątkowych praw 
autorskich nie dotyczy dokumentacji 
producenta Urządzeń ani oprogramowania 
licencjowanego? 
 

Przeniesie praw autorskich  dotyczy Utworów , 
które powstaną w ramach Umowy i zapis 
ten  nie dotyczy licencji na oprogramowanie 
(Wykonawca ma dostarczyć licencje   
do Zamawiającego) oraz nie dotyczy 
dokumentacji producenta Urządzeń.  
 
 

15 Czy zgłoszenie udziału w postępowaniu 
powinno być odrębnym dokumentem, 
którego wzoru nie ma w załącznikach do 
SIWZ? 
 

Nie ma przewidzianego wzoru zgłoszenia 
udziału w postępowaniu. Z dokumentu musi 
wynikać, że firma zgłasza swój udział  
w postępowaniu. Zgodnie z §9 pkt 10 SIWZ 
Zgłoszenie udziału w postępowaniu 
przetargowym powinno zawierać: 
 
1) zgłoszenie udziału w postępowaniu,  

2) aktualny (nie starszy niż 3-miesięczny) 

odpis z właściwego rejestru lub 

zaświadczenie  

o wpisie do właściwej ewidencji, 

3) oświadczenia Oferenta wskazane w pkt V 

niniejszej specyfikacji – podpisane 
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Oświadczenie Oferenta (Załącznik nr 3 do 

SIWZ);  

4) podpisaną umowę o poufności na wzorze 

stanowiącym Załącznik nr 5. 

 

16 Czy dla projektowanego systemu należy 
przewidzieć protekcję w warstwie 
optycznej DWDM dla poszczególnych 
relacji? 
 

Tak, należy przewidzieć protekcję w warstwie 
optycznej DWDM dla poszczególnych relacji. 

17 Jakie rodzaje i ilość wkładek FiberChannel 
należy przewidzieć w poszczególnych 
relacjach w momencie migracji systemu 
DWDM? 

Szczegółowe informacje techniczne zostaną 
przekazane na etapie wizji lokalnych. 

18 W punkcie 2.1 załącznika nr 1 do SIWZ nr 
NT-230-121/20 zamawiający definiuje 
długość światłowodu na poszczególnych 
linkach, czy znane jest także tłumienie tych 
włókien? Czy należy założyć tłumienność 
na standardowym poziomie 0,25dB/km? 
 

Należy założyć maksymalną tłumienność 
jednostkową dla SMF określoną przez ITU-T 
G.652.D. 
 

19 W punkcie 2.2.1 załącznika nr 1 do SIWZ nr 
NT-230-121/20 zamawiający określa ilość 
interfejsów w tym także FC8/16G 
(podpunkt 2.2.1.1 oraz 2.2.1.6) i 
FC4/8/16G (podpunkt 2.2.1.3). Jako, że 
większość rozwiązań dostępnych na rynku 
wspiera np. FC4G i FC 16G na dwóch 
różnych kartach, to czy zamawiający jest w 
stanie doprecyzować wymagania odnośnie 
FC? Czy na przykład zostanie dopuszczone 
rozwiązanie wspierające tylko 16GFC? 
 

Wymagania dotyczące FC zostaną 
doprecyzowane na etapie wizji lokalnych. 
 

20 W punkcie 2.2.5 załącznika nr 1 do SIWZ nr 
NT-230-121/20 zamawiający wymaga aby 
zaproponowane urządzenia wspierały 
architekturę ROADM? Czy poprzez 
wspierały należy rozumieć, że ROADM 
mają być zastosowane w proponowanym 
rozwiązaniu, czy tylko dostępne w obrębie 
proponowanej platformy? 
 

ROADM mają być zastosowane  
w proponowanym rozwiązaniu. 

 


