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Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 
 

dotyczy: zamówienia publicznego dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Zawarcie umowy ramowej na konserwację i modyfikację linii 
światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ 
 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 
Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi i wprowadził następujące zmiany: 
 
Pytanie 1. W załączniku nr 8 punkt 1,6 jest informacja, że studnie będą dostępne do pobrania w 
magazynie TASK. Czy studnie są kompletne tzn. z ramą, czy posiadają stelaż zapasu? 
Odpowiedź:  
Na studnię składa się korpus, rama i nakrywy (załącznik 9 pkt 4). Stelaż nie jest wyposażeniem studni, 
aczkolwiek w przypadku konieczności jego montażu zostanie on również wydany (załącznik 9 pkt 6). 
 
Pytanie 2.  
Punkt 1,7 załącznika nr 8 przewiduje wymianę ramy lekkiej na ciężką wraz z nakrywami. Czy ramy 
dostarcza Zamawiający? 
Odpowiedź:  
Zamawiający posiada ramy i nakrywy każdego rodzaju i są one do pobrania z magazynu (załącznik 9 pkt 
4). 
 
Pytanie 3. 
Czy Wykonawca we własnym zakresie dostarcza mufy światłowodowe jak i urządzenia abonenckie typu: 
konwentery światłowodowe, przełączniki, zasilacze, kamery? 
Odpowiedź:  
Mufy światłowodowe wraz z wyposażeniem są do pobrania z magazynu (załącznik 9 pkt 2). Urządzenia 
abonenckie są skompletowane do montażu (zasilacz, kable, patchcordy) i są wydawane w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 4. 
W załączniku nr 8 w poszczególnych punktach jest informacja, iż w formularzu rzeczowo-cenowym 
oferty (załącznik nr 5) w pozycji wartość netto, należy umieścić cenę wykonania całego zakresu przez 
przemnożenie ceny jednostkowej przez łączną (ilość, długość) z tym, że w załączniku nr 5 wzór tabeli nie 
ma pozycji wartość netto tylko „cena jednostkowa z VAT 23%”. 
Czy w takim razie trzymać się wzoru załącznika nr 5 do SIWZ i podawać wartości brutto. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga podania w załączniku nr 5 do SIWZ wartości brutto. 
W związku z tym w załączniku nr 8 w poszczególnych punktach wymaganie podania w formularzu 
rzeczowo-cenowym oferty (załącznik nr 5) wartości netto, Zamawiający zastępuje wymaganiem podania 
wartości brutto. 
 
Pytanie 5. 
W punkcie 2,3 załącznika nr 8 jest informacja, że łączna przewidziana ilość studni przewidzianych do 
konserwacji wynosi 200 sztuk. W formularzu rzeczowo-cenowym łączna ilość wynosi 1500 sztuk. Którą 
wartość mam przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że łączna ilość studni przewidzianych do wykonania jest zgodna z liczbą 
podaną w formularzu rzeczowo-cenowym. 
Zamawiający zmienia pkt. 2.3 załącznika nr 8 do SIWZ poprzez zastąpienie liczby „200” liczbą „1500”.  
 
 
 
 
Uprzejmie informuję, że udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.  
 


