TELEWIZJA POLSKA S.A.

TVP/BZiZP/ZP/395/2019
BZiZP-230-129/2019

Warszawa, dnia 17 grudnia 2019 r.

Oznaczenie sprawy: ZP/TINT/80/2019
Wykonawcy

Zamawiający – Telewizja Polska S.A., prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej
oraz wybudowanie nowych siedzib Oddziałów Terenowych w Kielcach i Gorzowie
Wielkopolskim w systemie „zaprojektuj-buduj” według ujednoliconych standardów TVP”,
działając na podstawie:
1) art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą
Pzp” – przekazuje treść pytań przesłanych Zamawiającemu oraz udziela wyjaśnienia
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ;
2) art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ.
Pytanie 42
Proszę o dokładne sprecyzowanie zakresu prac związanych z wyposażeniem i instalacjami
związanymi z technologią produkcji telewizyjnej, który należy ująć w ofercie, a jakie instalacje
i wyposażenie nie jest objęte zakresem Generalnego Wykonawcy.
Odpowiedź ad.42
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) w zakresie:
Rozdział 7 PFU Wymagania instalacyjne poprzez dodanie podrozdziału w następującym
brzmieniu:
„1.24 Technologia produkcji telewizyjnej
Zaprojektowanie, dostarczenie oraz zamontowanie wyposażenia i instalacji związanych
z technologią produkcji telewizyjnej, które są objęte zakresem Generalnego Wykonawcy,
w szczególności:
 kompletna instalacja energetyczna wraz z urządzeniami redundancji (sterowania
i kontroli, z osprzętem rozdzielni, zabezpieczeń, oświetleń roboczych, przyłączy),
 kompletna instalacja klimatyzacyjna wraz z urządzeniami redundancji, sterowania i kontroli
jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi (splity, kasety, wymienniki, etc.),
 instalacja teleinformatyczna wraz z szafami RACK”.
Technologia produkcji telewizyjnej nie jest objęta zakresem Generalnego Wykonawcy odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 53:
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Pytanie 43
Proszę o sprecyzowanie zakresu wyposażenia serwerowni który należy ująć w ofercie oraz
określenia jakie urządzenia nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia (np. serwery
danych, macierzy dysków).
Odpowiedź ad.43
Zamawiający zmienia SIWZ. W Rozdziale 7 Wymagania Instalacyjne - podrozdział 1.18 PFU
- Serwerownie, sieć strukturalna G-Ethernet, IT oraz system łączności interfonowej, dodaje się
na końcu poniższą treść:
„Odnośnie budynku w Gorzowie Wlkp. serwerownia powinna być wyposażona w 6 szt. szaf
19 cali wysokość 42U. Szafy powinny być dobrane i wyposażone w urządzenia odbioru ciepła
zintegrowane z systemem klimatyzacji technologicznej budynku. Ponadto do szaf powinno
zostać doprowadzone zasilanie energetyczne + zasilanie awaryjne UPS. Specyfikacja szafy
Rack: Wymiary: Wysokość szafy: 42U. Szerokość szafy: 800mm (19”) Głębokość szafy:
1200mm
Drzwi
przednie:
Metalowe
perforowane
–
2 skrzydłowe – posiadające zamek na klucz Drzwi tylne: Metalowe perforowane –
2 skrzydłowe – posiadające zamek na klucz Podstawa szafy: Nóżki samopoziomujące Boki
szafy: Metalowe – posiadające zamki na klucz.
Odnośnie budynku w Kielcach serwerownia powinna być wyposażona w 10 szt. szaf 19 cali
wysokość 42U. Szafy powinny być dobrane i wyposażone w urządzenia odbioru ciepła
zintegrowane z systemem klimatyzacji technologicznej budynku. Do każdej szafy powinno być
doprowadzone zasilanie energetyczne + zasilanie awaryjne UPS. Specyfikacja szafy Rack:
Wymiary: Wysokość szafy: 42U. Szerokość szafy: 800mm (19”) Głębokość szafy: 1200mm
Drzwi przednie: Metalowe perforowane – 2 skrzydłowe – posiadające zamek na klucz Drzwi
tylne: Metalowe perforowane – 2 skrzydłowe – posiadające zamek na klucz. Podstawa szafy:
Nóżki samopoziomujące Boki szafy: Metalowe – posiadające zamki na klucz.”
Zawartość szaf RACK w serwerowniach budynków w Kielcach i Gorzowie Wlkp. będą
stanowiły urządzenia aktywne sieci strukturalnej, takie jak: serwery danych, macierze dysków,
itp. które nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.
W zakres sieci strukturalnej budynkowej przedmiotem zamówienia objęte są tylko urządzenia
pasywne.
Uwaga: przedmiotem zamówienia objęte są urządzenia aktywne, tj. serwer, stacja robocza
na potrzeby funkcjonowania systemów BMS, KD, SSWiN i CCTV”.
Pytanie 45
Prosimy o podanie miejsca lokalizacji agregatu na działce z uwagi na oddziaływanie
akustyczne.
Odpowiedź ad.45
Wskazanie właściwego i optymalnego miejsca dla agregatu powinno spełniać wymagania
akustyczne określone w PFU, przepisach prawa i normach.
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Pytanie 46
Czy urządzenia aktywne wchodzą w zakres dostawy, jeżeli tak to prosimy o podanie
parametrów.
Odpowiedź ad.46
Odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 43.
Pytanie 47
Czy system informacji wizualnej wchodzi w zakres dostawy, jeżeli tak to prosimy o podanie
parametrów.
Odpowiedź ad.47
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”)
w zakresie:
Rozdział 7 pkt. 1.20 PFU System informacji wizualnej, poprzez zmianę treści, która otrzymuje
brzmienie:
„W budynku należy wykonać system informacji wizualnej i ostrzegawczej w formie zgodnej
z powszechnie obowiązującymi przepisami.
Ponadto, co najmniej łącznie 15 tablic aluminiowych w wym. min 30x60cm i 15 tablic
aluminiowych w wym. min 15x30cm z wygrawerowaną treścią informacyjną lub logo,
w holach i na każdej kondygnacji.
Przy wejściach do pomieszczeń tabliczki informacyjne np. tabliczka przydrzwiowa
informacyjna (profil aluminiowy) 64+34mm.”
Pytanie 48
W § 2 ust. 2 Aktu Umowy ustalona jest hierarchia ważności dokumentów, ponieważ została
ona ustalona dosyć niestandardowo, a mianowicie Warunki Ogólne FIDIC są przed Warunkami
Szczególnymi, prosimy o przeanalizowanie przez Zamawiającego, czy faktycznie
taka hierarchia ważności jest właściwa?
Odpowiedź ad.48
Zamawiający informuję, że odpowiedź udzielono w piśmie nr 1 Wyjaśnienie i zmiana treści
SIWZ z dnia 15 listopada 2019r.
Pytanie 51
W dokumencie „Dane Kontraktowe” w zakresie odwołującym się do Subklauzul 1.1.3.11,
1.1.5.6, 1.1.5.9 & 8.4 dotyczącym Kamieni Milowych zarówno dla OTTP Kielce, jak i OTTP
Gorzów Wielkopolski w punktach 6 omyłkowo zamiast 2,5% zostało wpisane 25%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, prosimy o uzupełnienie zapisów o wstawienie przecinka
po cyfrze 2, tak aby kara umowna wynosiła 2,5%.
Odpowiedź ad.51
Zamawiający pozostawia treść specyfikacji bez zmian.
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Pytanie 53
Czy wyposażenie pomieszczeń biurowych, sanitariatów, foyer wchodzi w zakres oferty?
Prosimy o doprecyzowanie wyposażenia studia wirtualnego oraz zakresu robót do wykonania
ze wskazaniem rozwiązań technologicznych.
Odpowiedź ad.53
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) w zakresie - Rozdział 3 PFU
Program użytkowy i oczekiwane parametry inwestycji pkt 1.3 - Zastrzeżenia, otrzymuje
na końcu dodatkową treść w brzmieniu:
„Wykonanie budynków zgodnie z SIWZ i na podstawie zatwierdzonych przez Inwestora
Dokumentów Wykonawcy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, i uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie. We wszystkich miejscach PFU, gdzie jest opis lub mowa o zaprojektowaniu
budynku lub urządzenia lub instalacji lub systemu lub materiału, należy przez to rozumieć także
wykonanie/montaż/dostawę wraz z uruchomieniem i testami zaprojektowanych Robót lub
urządzeń lub instalacji lub systemów lub materiałów, chyba że w PFU postanowiono wyraźnie
inaczej.
Przedmiotem zamówienia nie są objęte:
 meble ruchome,
 wyposażenie studia wirtualnego,
 oświetlacze technologiczne studia (kontry, oświetlacze, itp.),
 okablowanie technologiczne w postaci przewodów transmisji dźwięku i obrazu,
 urządzenia technologiczne (kamery studyjne, macierze dyskowe, miksery wizyjne, serwery
bazodanowe i aplikacyjne, krosownice, sterowniki technologiczne),
 urządzenia teleinformatyczne (komputery, serwery, routery, switche, huby itp.)
z zastrzeżeniem Rozdziału 7 Wymagania Instalacyjne – podrozdział 1.18 Serwerownie, sieć
strukturalna G-Ethernet, IT oraz system łączności interfonowej.”
Ponadto w rozdziale 7 PFU Wymagania instalacyjne Zamawiający dodaje podrozdział 1.25
w następującym brzmieniu:
„1.25 Wyposażenie sanitariatów, holu, pomieszczeń biurowych oraz studia wirtualnego
Łazienki zaprojektować i kompletnie wyposażyć w sposób funkcjonalny i estetyczny w jasnej
stonowanej kolorystyce. Wyeliminować wszelkie niepotrzebne rzeczy, na których gromadzi się
kurz i brud. Płytki ceramiczne z rektyfikowanymi krawędziami i cienkimi fugami, w celu
eliminacji ryzyka uciążliwych zabrudzeń. Za kabiną prysznicową płytki do wysokości sufitu.
Dopuszczalne są elementy ścian pokryte farbami wodoodpornymi lub tynkiem dekoracyjnym.
Część łazienek przygotować dla osób niepełnosprawnych zgodnie z normami.
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Kabina prysznicowa min. 80x80cm. Wypełnienie ścianek kabiny szkłem przezroczystym
min. 8mm z powłoką AntiCalc. Dopuszczalna jest kabina typu Walk-in 90x120cm
bez brodzikowa z odpływem liniowym ze stali nierdzewnej.
• Umywalka o szer. Min. 55 cm z tzw. boczną powierzchnią odkładczą. Mogą to być umywalki
wpuszczone lub postawione na blacie lub umywalki ze zintegrowanym blatem ceramicznym.
• Lustro o wym min. 60x90cm z oświetleniem.
• Armatura np: Grohe, Hansgrohe,
• Sedes z klapą wolno opadającą.
• Gniazdo elektryczne.
• Dozownik do mydła.
• 3 szt. wieszaki ścienne.
• Uchwyt na papier toaletowy.
• Pojemnik na śmieci.
• Oświetlenie górne.
W zakresie zamówienia są tzw. meble stałe czyli lada recepcji w holu głównym, lady szatni
wykonane z kwarcytu grubości min. 4 cm.
Wszystkie meble stałe wymagają doprowadzenia następujących mediów:
 lada recepcji i wyspy z bramkami w holu głównym: przyłącze teletechniczne – internet,
telefon, instalacja kontroli dostępu, monitor min. 21 cali z podglądem kamer
 lada szatni – internet, telefon, oświetlenie, zasilanie,
Zamawiający oczekuje budynku w stanie Fit-Out bez mebli (pod klucz), chyba, że w PFU
wskazano dla konkretnych mebli inaczej. Zamówienie obejmuje projekt aranżacji wnętrz wraz
z przedmiarem. Parametry techniczne materiałów wykończeniowych zostały wskazane w PFU.
W przypadku, gdyby parametry techniczne okazały się niewystarczające do określenia poziomu
cenowego, to Zamawiający wskazuje poziomy cenowe według średnich cen w zł bez kosztów
zakupu, według Sekocenbud – Informacja o cenach materiałów budowlanych na bieżący
kwartał.”
Dodatkowo w rozdziale 10 PFU Wykaz załączników do Programu Funkcjonalno – Użytkowego,
Zamawiający usuwa Załącznik nr 1.1 Wytyczne do projektu architektoniczno-budowlanego dla
studiów, w których planuje się użycie technologii studia wirtualnego.
Pytanie 55
Z pkt 2.1. Gwarancji jakości należy wykreślić lit. b) Zamawiający nie może swobodnie
decydować o tym żeby jakakolwiek wada w rzeczy skutkowała koniecznością wymiany jej na
nową, jeśli rzecz ta nadaje się do naprawy. Zapis taki jest niezasadny, a co za tym idzie
niecelowy i generujący dodatkowe, niepotrzebne koszty. Powyższe tym bardziej jest
uzasadnione, że zgodnie z pkt 2.1. lit. a) usunięcie wady polegać może również na wymianie
rzeczy na nową. Wymiana rzeczy na nową wolną od wad może mieć miejsce tylko
i wyłącznie wtedy, gdy dana rzecz była już dwukrotnie naprawiana (tak jak to Zamawiający
określił w pkt 2.3 lit. a) Gwarancji jakości. Czy zatem Zamawiający może usunąć z Gwarancji
jakości pkt 2.1. lit b)?
Odpowiedź ad.55
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Zamawiający pozostawia treść specyfikacji bez zmian.
Zamawiający dodatkowo informuje, że pkt 2.1. lit b) należy czytać łącznie z pkt. 2.3. lit a)
dokumentu Gwarancja Jakości.
Pytanie 57
W tabeli 1 zamieszczonej w pkt 5.1 Gwarancji jakości prosimy o doprecyzowanie zapisów
w zakresach dotyczących całkowitego usunięcia wad, w ten sposób, że termin ten będzie
ustalony z Gwarantem lub przynajmniej, że termin ten będzie ustalony z uwzględnieniem
możliwości technicznych i technologicznych usunięcia danej wady. Tym samym również
w pkt 5.3 należy zmienić zapis, który obecnie brzmi: „Zamawiający jest uprawniony….,
do zmiany terminów wskazanych w punkcie 5.1. ………….. ” Na: „Zamawiający zmieni
terminy wskazane w punkcie 5.1 powyżej uwzględniając technologię……”
Odpowiedź ad.57
Zamawiający wyraża zgodę i zmienia SIWZ w zakresie dokumentu „Gwarancja Jakości”
ustalając brzmienie ust. 5.1.
Tabela 1. Wymagania techniczne oraz czasowe dla usuwania Wad.
Klasyfikacja Wad

Reakcja Gwaranta
1) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i
określenie sposobu usunięcia Wady

Wady Istotne zgodnie z definicją
zawartą w Subklauzuli 1.1.3.7 (d)
2) Całkowite usunięcie Wady

1) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i
określenie sposobu usunięcia Wady
Wady
Nieistotne
zgodnie
z definicją zawartą w Subklauzuli
1.1.3.7 (e)
2) Całkowite usunięcie Wady

Wymagany czas reakcji
Do 24 h od chwili powiadomienia

Zgodnie
ze
wskazanym
przez
Zamawiającego
w
powiadomieniu
terminem na usunięcie Wady, przy czym
termin ten w miarę możliwości powinien
zostać uzgodniony z Gwarantem,
uwzględniając technologię usuwania
Wady, zasady wiedzy technicznej
i warunki klimatyczne.
Do 72 h od chwili powiadomienia

Zgodnie
ze
wskazanym
przez
Zamawiającego
w
powiadomieniu
terminem na usunięcie Wady, przy czym
termin ten w miarę możliwości powinien
zostać uzgodniony z Gwarantem,
uwzględniając technologię usuwania
Wady, zasady wiedzy technicznej
i warunki klimatyczne.
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Wady Nieistotne w Dokumentach
Wykonawcy zgodnie z definicją Usunięcie Wady
zawartą w Subklauzuli 1.1.3.7 (e)

Zgodnie
ze
wskazanym
przez
Zamawiającego
w
powiadomieniu
terminem na usunięcie Wady, przy czym
termin ten w miarę możliwości powinien
zostać uzgodniony z Gwarantem,
uwzględniając technologię usuwania
Wady i zasady wiedzy technicznej.

Pytanie 58
Istnieje istotna różnica w wykazach pomieszczeń zamieszczonych w części graficznej
„Standardu ujednolicenia budowy siedzib" w stosunku do „zestawienia zapotrzebowania
na pomieszczenia" w Gorzowie i Kielcach. Podano w wykazie pomieszczenia których
nie ma w standardzie w części graficznej np. : Reklama/promocja, pokój biurowo-redakcyjny,
Bufecik (brak też określenia co oznacza ta nazwa czy to ma być bufet ogólnodostępny
z pomieszczeniami do wydawania posiłków w takim wypadku wymaga to zespołu kilku
pomieszczeń o większej powierzchni niż wskazane llm2), pomieszczenie biurowo-techniczne
(2 szt.), warsztat ślusarsko-stolarski, magazyn sprzętu ENG (2 szt.), „pomieszczenie ochrony
i magazyn broni" (w przypadku magazynu broni są dodatkowe wymagania dot. bezpieczeństwa
i dodatkowe strefy z tym związane np. sprawdzenie broni z kulochwytem), prosimy o podanie
który z wykazów pomieszczeń jest obowiązujący, oraz o uszczegółowienie wymagań np. co do
pomieszczenia „bufecik", warsztat (dla warsztatu wymagana jest szatnia dla pracowników
fizycznych z zespołem sanitarnym nie uwzględniona w wykazie pomieszczeń), prosimy o
uszczegółowienie wymagań dla pomieszczenia ochrony i magazynu broni. Ponieważ występuje
również dość znaczna różnica ilości pomieszczeń (np. dla parteru w części graficznej jest
zestawienie obok rzutów dla 18 pomieszczeń, a w zestawieniu zapotrzebowania plik Excel dla
Gorzowa jest 31 pomieszczeń) zachodzi obawa czy niezmieniona w zestawieniu Excel w
stosunku do części graficznej powierzchnia podana na komunikację będzie niewystarczająca
do obsługi tulu pomieszczeń i należałoby ją odpowiednio zwiększyć.
Prosimy o doprecyzowanie i uaktualnienie zestawienia pomieszczeń.
Odpowiedź ad.58
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) w zakresie zmiany treści PFU
Rozdział 9 Program użytkowy i oczekiwane parametry inwestycji - podrozdział 1.2 Opis
wymagań architektonicznych – akapit Oczekiwany program użytkowy – wykaz pomieszczeń,
która otrzymuje brzmienie:
„Układ i powierzchnie wynikające ze Standardu Ujednolicenia Budowy Siedzib
i Zunifikowanych Rozwiązań Oddziałów Terenowych TVP. Część graficzna, będącego
załącznikiem nr 1 do PFU oraz z Zestawienia zapotrzebowania na pomieszczenia i instalacje
w budynku TVP w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim, będącego załącznikiem nr 2 i 3
do PFU, dopuszczają w konkretnych przypadkach zaprojektowanie pomieszczeń o innych
powierzchniach w ramach tolerancji powierzchni użytkowej, jednak winien być zachowany
układ architektoniczny i charakter pomieszczeń.
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Do projektowania pierwszeństwo mają Zestawienia zapotrzebowania na pomieszczenia
i instalacje w budynku TVP w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim, będące załącznikiem nr 2
i 3 do PFU przed Standardem Ujednolicenia Budowy Siedzib i Zunifikowanych Rozwiązań
Oddziałów Terenowych TVP. Część graficzna, będącym załącznikiem nr 1 do PFU.”
Zamawiający przewidział stosowną tolerancję powierzchni użytkowej, która została określona
w odpowiedzi na pytanie nr 61.
Pytanie 59
W punkcie 1.9 PFU jest zapis że należy „Zastosować zasilanie rezerwowe poprzez instalację
agregatu prądotwórczego. Agregat prądotwórczy musi pokrywać w 100 procentach instalacje
elektryczne niezbędne do funkcjonowania budynku. Należy przewidzieć zbiornik paliwa
pozwalający na ciągłą pracę agregatu przy zasilaniu instalacji związanych z funkcjonowaniem
budynku na co najmniej 24 godziny z możliwością tankowania agregatu podczas pracy"
w programie nie przewidziano takiego pomieszczenia/pomieszczeń na agregat które wymaga
odpowiedniej wentylacji (co się sprowadza do wykonania bardzo dużych przekrojów otworów
wentylacyjnych, odpowiedniego usytuowania tego pomieszczenia wytwarzającego podczas
pracy duży hałas), prosimy o wskazanie lokalizacji takiego pomieszczenia
i uwzględnienie go wykazie i powierzchni pomieszczeń.
Odpowiedź ad.59
Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi nr 45.
Pytanie 60
Opis wymagań architektonicznych wskazuje w punkcie 1.2 PFU „Dopuszcza się rozwiązanie
obiektów jako częściowo podpiwniczonych, z przeznaczeniem podpiwniczenia na węzeł
ciepłowniczy, UPS, transformator i rozdzielnię nN lub inne pomieszczenia techniczne" prosimy
o uwzględnienie w „zestawieniu zapotrzebowania na pomieszczenia" wszystkich pomieszczeń
i ich powierzchni (brak w zestawieniu pomieszczenia na węzeł ciepłowniczy
i „innych pomieszczeń technicznych" ile miałoby ich być oraz jaką miałyby mieć powierzchnię,
brak powierzchni na komunikację i schody jako dojście do tych pomieszczeń ), prosimy
o uszczegółowienie i uaktualnienie zestawień powierzchni.
Odpowiedź ad.60
Pkt 1.2 PFU jest jednoznaczny „Dopuszcza się rozwiązanie obiektów jako częściowo
podpiwniczonych, z przeznaczeniem podpiwniczenia na węzeł ciepłowniczy, UPS,
transformator i rozdzielnię nN lub inne pomieszczenia techniczne". Wykonawca , po analizie
otrzymanych warunków technicznych od gestorów decyduje o potrzebie ewentualnego
podpiwniczenia. Nie jest to warunek konieczny dla poprawnego funkcjonowania obiektu.
Dlatego Pkt.1.2 PFU „dopuszcza” ale nie „wymusza konieczność” podpiwniczenia.
Zagadnienie odpowiedniego i zgodnego z prawem opracowania projektu i decyzja o wyborze
przyjętych rozwiązań należy do projektanta. W nawiązaniu do art.20 ustawy Prawo Budowlane
przypomnieć należy, że do podstawowych obowiązków projektanta należy: opracowanie
projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi
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w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Pytanie 61
Po uwzględnieniu dodatkowych pomieszczeń i uszczegółowieniu wymagań opisanych
w pytaniu 1,2 i 3, istnieje duże prawdopodobieństwo nie zachowania tolerancji łącznej
powierzchni w granicach 3%, opisanych we „wzorcowych szczególnych warunkach kontraktu"
tj. „zmniejszenie lub zwiększenie projektowanej powierzchni użytkowej netto
dla całego obiektu nie może przekraczać +/- 3%, w stosunku do zakładanej w Wymaganiach
Zamawiającego", prosimy o podanie które pomieszczenia mogą być zmniejszone na rzecz
wymaganych pomieszczeń dodatkowych , lub o zmianę zapisu dopuszczającego odpowiednio
większą tolerancję powierzchni uwzględniając przy tym koszt jej wykonania.
Odpowiedź ad.61
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) w zakresie:
zmiany treści w Warunkach Szczególnych Kontraktu Subklauzula 5.2. Dokumenty Wykonawcy
– akapit 3, która otrzymuje brzmienie:
„Dopuszcza się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia projektowanej powierzchni
użytkowej netto o +/- 10% dla poszczególnych pomieszczeń danego Obiektu, przy czym
zmniejszenie lub zwiększenie projektowanej powierzchni użytkowej netto dla całego Obiektu
nie może przekraczać + 5/- 3%, w stosunku do zakładanej w Wymaganiach Zamawiającego.
Wówczas takie zmiany nie będą stanowić zmiany Kontraktu, jednakże stanowią Zmianę
w rozumieniu Klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. W przypadku zaakceptowanej przez
Inżyniera/Zamawiającego Zmiany, o której mowa w akapicie powyżej, Cena Kontraktowa
pozostaje bez zmian.”
Pytanie 62
W punkcie 1.6 PFU jest zapis „Projekty budowlane winne przewidywać lokalizację śmietników
wolnostojących na odpady stałe" o ile w Gorzowie przy dużej działce można taką lokalizacje
wskazać o tyle w Kielcach działka jest dość mała i zachowanie odległości wynikających
z przepisów będzie trudne, prosimy o wskazanie miejsca lokalizacji śmietników.
Odpowiedź ad.62
Zamawiający pozostawia treść specyfikacji bez zmian.
Pytanie 63
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w stosunku do załączonych rozwiązań
graficznych koncepcji zawartych w SIWZ, prosimy o uwzględnienie w terminach umowy
konieczności opracowania i uzgodnienia koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej.
Odpowiedź ad.63
Zamawiający pozostawia treść specyfikacji bez zmian.
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Pytanie 64
W związku z tym, że projekty mają być wykonywane w oparciu o „Standard Ujednolicenia
Budowy Siedzib I Zunifikowanych Rozwiązań Oddziałów Terenowych TVP - część graficzna,
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ" oraz z uwagi na konieczne zmiany związane
z dostosowaniem projektów do programu funkcjonalnego (np. zmiana ilości
i wielkości pomieszczeń , być może uwzględnienie pomieszczeń i rozwiązań funkcjonalnych
wynikających z przepisów i uzgodnień z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p.poż.) proszę
o potwierdzenie że Zamawiający posiada prawa autorskie do załączonych opracować
graficznych koncepcji budynków z uwzględnieniem zmian i modyfikacji.
Odpowiedź ad.64
Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe do załączonych opracowań graficznych
koncepcji budynków z uwzględnieniem możliwości zmian i modyfikacji.
Pytanie 70
Subklauzula 8.11 Warunków Szczególnych powinna odnosić się do poszczególnych Obiektów.
W przeciwnym wypadku jaki jest sens odstępowania od Kontraktu (jak całości),
gdy przedłużone zawieszenie dotyczy jednego tylko Obiektu? Czy zatem Zamawiający może
zmienić zapis Subklauzuli 8.11 WSz?
Odpowiedź ad.70
Zamawiający pozostawia treść specyfikacji bez zmian.
Jednocześnie informuje, iż zgodnie z treścią w §1 ust. 5 lit n Aktu Umowy, cyt.:
„O ile w Kontrakcie wprost nie wskazano inaczej, wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszą
się do każdego z Obiektów odrębnie, w szczególności dotyczy to postanowień w zakresie:
n) odstąpienia od Kontraktu, przy czym okoliczności zaistniałe w związku z danym Obiektem
mogą skutkować odstąpieniem od Kontraktu jedynie w zakresie tego Obiektu;”
Pytanie 72
W taki sposób skonstruowane zapisy powodują, że są one niezgodne zarówno z ustawą prawo
zamówień publicznych, ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jak i ustawą
o VAT – płatność winna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wykonania
usługi. Wykonawca nie narzuca Zamawiającemu, które terminy z wyżej opisanej procedury
dotyczącej płatności i w jaki sposób powinny być zmienione, ale powinny być one zmienione
tak żeby łącznie nie przekraczały 30 dni. Czy zatem Zamawiający może odpowiednio zmienić
poszczególne terminy z Subklauzul 14.2; 14.6 i 14.7, 14.11 tak aby zapłata była dokonana
w terminie 30 dni od wykonania usługi?
Odpowiedź ad.72
Zamawiający pozostawia treść specyfikacji bez zmian.
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Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) w zakresie zmiany treści
PFU Rozdział 9 Realizacja - podrozdział 1.7, która otrzymuje brzmienie:
„1.7 Instrukcje eksploatacji obiektu i urządzeń, oprogramowania i licencje
Wykonawca jest zobowiązany wykonać i przekazać Inwestorowi 3 komplety instrukcji obiektu
i instrukcji urządzeń i systemów, w formie uporządkowanej, opisanej i trwale oprawionej
z podziałem branżowym, jako warunku wykonania odbioru i wydania Świadectwa Wykonania.
Wykonawca jest zobowiązany zainstalować, uruchomić i przetestować oprogramowanie
na wszystkich urządzeniach i systemach określonych w PFU, zgodnie z wymaganiami
funkcjonalnymi dla tych urządzeń i systemów określonymi w PFU, oraz przekazać Inwestorowi
urządzenia i systemy z licencjami na pełne wersje komercyjne oprogramowania.
Wykonawca, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej określonej w §4 ust. 2 Aktu
Umowy, udziela lub zapewnia udzielenie Zamawiającemu licencji niewyłącznej, na czas
nieoznaczony, na dostarczone oprogramowanie. Licencje dotyczą wszelkiego, dostarczonego
na podstawie PFU, oprogramowania systemowego i użytkowego wbudowanego w urządzenia
oraz oprogramowania dostarczonego osobno zapewniającego funkcjonalności opisane w PFU,
chyba, że w PFU postanowiono wyraźnie inaczej.
Licencje zostają udzielone na następujących warunkach:
 licencjonowane prawa nie są i nie będą obciążone prawami osób trzecich, które
uniemożliwiałyby korzystanie z udzielonych licencji, w szczególności, że osoba
dysponująca tymi prawami nie zobowiązała się do przeniesienia tych praw w całości lub
części na osobę trzecią, jeśli miałoby to skutkować utratą bądź ograniczeniem uprawnień
licencyjnych Zamawiającego;
 licencje nie mogą zawierać ograniczeń w zakresie możliwości swobodnego administrowania
oprogramowaniem, jego konfigurowania, strojenia oraz parametryzacji przez
Zamawiającego.
Licencje powinny uprawniać Zamawiającego do korzystania z oprogramowania przez czas
nieoznaczony na następujących polach eksploatacji:
 trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla własnych potrzeb, w tym utrwalanie
i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką
cyfrową, taka jak zapis na płycie CD/DVD/Blu-Ray lub jakimkolwiek innym nośniku
pamięci, wprowadzenia do pamięci komputera, przechowywania w pamięci komputera,
uruchamiania, wyświetlania oraz przetwarzania danych;
 korzystania z oprogramowania w pełniej funkcjonalności na dostarczonych Urządzeniach.
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Uprawnienia z licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania Zamawiający nabywa
z dniem podpisania Świadectwa Wykonania.
Wykonawca zapewnia, że oprogramowanie, na które udzielana jest licencja będzie posiadać
kody i numery identyfikacyjne licencjodawcy uprawnionego do udzielenia licencji.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do oprogramowania lub umowy
licencyjne, o ile takie będą istniały.
W odniesieniu do oprogramowania różnych producentów składających się na oprogramowanie
systemowe i użytkowe zainstalowane na urządzeniach, jeżeli producent takiego
oprogramowania standardowo udziela licencji na warunkach korzystniejszych od wskazanych
PFU, Wykonawca udzieli lub zapewni udzielenie stosownej licencji od producenta
na warunkach korzystniejszych, niż opisane w PFU.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencje opisane w PFU nie zostaną wypowiedziane,
za wyjątkiem przypadku istotnego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji.
W przypadku wypowiedzenia licencji, pomimo braku istotnego naruszenia warunków licencji
przez Zamawiającego, Wykonawca odpowiadać będzie za wynikłą z tego tytułu szkodę oraz w
ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 2 Aktu Umowy, dostarczy odpowiednie
oprogramowanie z licencjami odpowiadające warunkom zawartym w PFU.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem
autorskich praw majątkowych do oprogramowania.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ, natomiast pozostałe zapisy pozostają
bez zmian.

Zatwierdził:
/--/
TELEWIZJA POLSKA S.A.
Ośrodek Inwestycji i Transportu

Krzysztof Steckiewicz
Zastępca Dyrektora
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