Łódź, dn. 15.09.2020 r.

Pytania i wyjaśnienia do 
IWZ w ramach postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mobilnego pokrycia sieci 5G/4G
dla przestrzeni ŁSSE

1. Zapis w umowie
Wniesiono o dodanie do umowy zapisu o wyłączeniu odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie w
wykonaniu przedmiotu umowy, jeśli opóźnienie wynika z okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego i bezpłatnym udostępnieniu powierzchni w Lokalizacji Zamawiającego pod
infrastrukturę niezbędną do realizacji przedmiotu umowy.
Odpowiedź: Wykonanie przedmiotu umowy wymaga współpracy pomiędzy Zamawiającym a
Wykonującym polegającej m.in. na udostępnieniu przez Zamawiającego lokalizacji, w której zostaną
zainstalowane urządzenia do sieci 5G/4G oraz pomieszczeń technicznych, w których zostanie
zainstalowany dodatkowy sprzęt telekomunikacyjny Wykonawcy. Współpraca pomiędzy ŁSSE S.A. a
wybranym Wykonawcą będzie mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia. Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wyraża zgodę na jego wprowadzenie do załącznika nr 6, tj. wzoru
umowy w postaci:
● dodając do par. 5 nowy ust. 4 w brzmieniu: “ŁSSE zobowiązuje się do bezpłatnego
udostępnienia Wykonawcy powierzchni w przestrzeniach ŁSSE pod realizację Usługi”.
● par. 12 dodając nowy ust. 5 - wyłączenie odpowiedzialność za opóźnienie wykonawcy jeśli
odpowiedzialność ponosi ŁSSE.

2. Doprecyzowanie zapisu w umowie:
Dot. Umowa Par.1 punkt 2.: Strony oświadczają, iż w ramach świadczonej Usługi:
a) niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawcę do wewnętrznej sieci jakichkolwiek innych
urządzeń bez pisemnej zgody ŁSSE.
Prosimy o doprecyzowanie co dla Zamawiającego oznaczają inne urządzenia:
Czy chodzi o to, że z wewnętrznej sieci 4G/5G Strefy nie może korzystać inne urządzenie poza
urządzeniami należącymi do Strefy z kartami sim zamawianymi w ramach postępowania (100 szt). Czy
też chodzi o inne urządzenia, które Operator miałby zainstalować w wewnętrznej sieci zamawiającego.

Odpowiedź: Zapis dotyczy innych urządzeń poza urządzeniami należącymi do Strefy z kartami SIM
zamawianymi w ramach postępowania, które wyszczególnione będą również w załączniku do umowy z
Wykonawcą (jako sprzęt użyty do realizacji przedmiotu zamówienia). Inne urządzenia, poza zawartymi
w umowie, wymagają pisemnej zgody ŁSSE.
3. Zapis w umowie:
Dot. Umowa Par.2 punkt 1f) “wykorzystania przez Wykonawcę przy świadczeniu Usługi z urządzeń
spełniających warunki techniczne ujęte w specyfikacji urządzeń na warunkach wskazanych w Ofercie
Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, dalej zwanymi „Urządzeniami”. Wnosimy o dodanie
zapisu w którym Zamawiający zobowiązuje się nie zmieniać położenia dostarczonych i zainstalowanych
urządzeń zgodnie z opisem projektu technicznego sieci 4G/5G w załączniku nr 2.
Odpowiedź: Jest to zmiana dopuszczalna i akceptowalna przez ŁSSE. Par. 2, pkt 1f zyskuje zatem
brzmienie:
wykorzystania przez Wykonawcę przy świadczeniu Usługi urządzeń spełniających warunki techniczne
ujęte w specyfikacji urządzeń na warunkach wskazanych w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik
nr 2 do Umowy, dalej zwanymi „Urządzeniami”, których położenia ŁSSE zobowiązuje się nie
zmieniać bez uprzedniej konsultacji z Wykonawcą, chyba że zmiana położenia Urządzeń jest
konieczna w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkody powstałej w ŁSSE.

4. Zapis w umowie
Dot. Umowa par.2 punkt 1g odnośnie: “Świadczona przez Wykonawcę usługa obejmuje:
g) do uzyskania właściwego zezwolenia wydanego przez UKE w terminie do….. na stosowanie
częstotliwości bloku testowego pasma C
Wniesiono o dodanie do umowy zapisu, w którym odpowiedzialność jako Wykonawcy jest wyłączona w
zakresie częstotliwości 5G w przypadku, jeśli Urząd Komunikacji Elektronicznej nie udzieli pozwolenia
radiowego na korzystanie z częstotliwości bloku testowego pasma C. W przypadku wystąpienia takiego
zdarzenia Wykonawca zapewni zasięg w technologii 4G do czasu pozyskania własnych częstotliwości
5G.
Odpowiedź: Powyższa kwestia jest niezależna od Wykonawcy, a może uniemożliwić realizację umowy
w zakresie testowej sieci 5G. W takiej sytuacji Wykonawca proponuje zapewnienie zasięgu w
technologii 4G do czasu pozyskania własnych częstotliwości 5G. Jest to zmiana dopuszczalna i
akceptowalna przez ŁSSE. Zatem par. 2, pkt 1g zyskuje brzmienie:
g) uzyskania właściwego zezwolenia wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w terminie do
………………na stosowanie częstotliwości bloku testowego pasma C. W
 sytuacji niedochowania
terminu wskazanego w zdaniu pierwszym z winy Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ŁSSE zasięgu 4G do czasu uzyskania właściwego
zezwolenia wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Dodatkowo, do par. 3, dodano ust. 3 w brzmieniu: “Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie
szkody powstałe w wyniku świadczenia Usługi, z wyłączeniem szkody powstałej na skutek
niedochowania terminu do uzyskania właściwego zezwolenia wydanego przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. g Umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności.”

5. Doprecyzowanie zapisu w umowie:
Dot. Umowa § 11 Powierzenie Wykonania Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Usługi innym podmiotom bez uprzedniej, pisemnej
zgody ŁSSE.
Czy Zamawiający wymaga pisemnej zgody ŁSSE na wykonanie usługi przez Podwykonawcę?
Odpowiedź: Powyższy zapis dotyczy również sytuacji zlecenia wykonania Usługi podwykonawcom.
6. Zapis w umowie:
6.Dot.§ 12 Kary Umowne, zapis:
1. W przypadku niemożności wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań określonych w Umowie
Wykonawca niezwłocznie poinformuje ŁSSE o istnieniu takich przeszkód.
2. Za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy w związku z niedochowaniem terminów wskazanych
w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci ŁSSE karę umowną w wysokości …………… zł (słownie:
…………………. złotych) za każdy dzień zwłoki.
Czy możemy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza, aby kara za opóźnienie wyniesie 1/30 opłaty
miesięcznej (OPEX) za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: Możemy przyjąć, że Zamawiający (ŁSSE) dopuszcza, aby kara za opóźnienie wynosiła
1/20, tj 5% opłaty miesięcznej OPEX za każdy dzień zwłoki.
7. Zapiswumowie:
Zamawiający w umowie wskazuje na kary umowne, w ocenie Wykonawcy wskazanie maksymalnej
wysokości kar umownych daje możliwość oceny ryzyka związanego z realizacją umowy. Wykonawca
zwraca się z pytaniem czy możliwym jest uzupełnienie treści postanowień §12 Umowy o zapis,
zgodnie z którym:
„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 12 ust. 2 umowy nie przekroczy 20%
wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie”? Gdyby jednak Zamawiający nie

uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej wysokości 20% wartości
Umowy brutto, Wykonawca zwraca się o wskazanie i rozważenie innej wartości procentowej.
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia treść postanowień §12 Umowy o zapis dot. wysokości kar
umownych. §12 pkt 2 zyskuje brzmienie:
2. Za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy w związku z niedochowaniem terminów wskazanych
w
Ofercie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci ŁSSE karę umowną w wysokości 1/20 (5%) wysokości
opłaty miesięcznej OPEX obowiązującej w okresie, w którym doszło do opóźnienia, za każdy dzień
opóźnienia. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie §12 ust. 2 Umowy nie przekroczy
40% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie należnego ŁSSE za okres ….
miesięcy.
8. Zapis w umowie
Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu §12
ust. 3 umowy wskazującego, że ŁSSE ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego
wysokość powyżej wskazanej kary umownej na zasadach ogólnych. Wykonawca zwraca się o
wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej
wartości umowy. Zwrócić należy uwagę, że wskazanie maksymalnej odszkodowania umożliwia
oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.
Odpowiedź: Jest to zmiana dopuszczalna i akceptowalna przez ŁSSE. Zatem par. 12, pkt 3 zyskuje
brzmienie:
ŁSSE ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość powyżej wskazanej kary
umownej na zasadach ogólnych,jednak łączna wysokość należnego ŁSSE odszkodowananie może
przekroczyć wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie należnego ŁSSE za okres
….. miesięcy.
9. Zapis w umowie
Zgodnie z treścią §12 ust. 4 Umowy, należne ŁSSE kwoty kar umownych, o których mowa powyżej
będą potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, określonego zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 2
niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W celu uniknięcia w tym zakresie nieporozumień
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne naliczenie i potrącenie kar umownych poprzedzone
zostanie postępowaniem, które potwierdzi prawidłowość naliczania kar umownych. Powyższe wynika
z okoliczności, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku,
gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w
praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość przedstawienia
swojego stanowiska.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza taką możliwość. Jest to zmiana dopuszczalna i akceptowalna
przez ŁSSE. Zatem par. 12, pkt 3 zyskuje brzmienie:
3. Należne ŁSSE kwoty kar umownych, o których mowa powyżej będą potrącone z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia, określonego zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej Umowy, na co
Wykonawca wyraża zgodę. Przed złożeniem oświadczenia o potrąceniu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, ŁSSE jest zobowiązana do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień o przyczynach
niedochowania terminów wskazanych w Ofercie Wykonawcy.
10. Doprecyzowanie
Prosimy o potwierdzenie, 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: Zamawiający potwierdza, że część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie
dane wymagane przez art. 374 §1 Ksh.

11. Czas trwania umowy
Czy w związku z wątpliwościami związanymi z art. 66 ust. 3 nowego Prawa Komunikacji Elektronicznej
wyrażą Państwo zgodę na zmianę terminu obowiązywania umowy na 24 miesiące z możliwością
przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, aby łącznie było 36 miesięcy?
Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą ŁSSE S.A. pozyskaną od potencjalnych Oferentów, trwają prace nad
nową ustawą Prawo Komunikacji Elektronicznej, która zastąpi obowiązującą ustawę Prawo
telekomunikacyjne. Projekt ustawy zakłada istotne zmiany dla rynku biznesowego, mające
obowiązywać jeszcze w 2020 roku. Zawieranie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na
okres dłuższy niż 24 miesiące może być ograniczone. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
dopuszcza możliwość zawarcia umowy na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 12
miesięcy, co zostanie zmienione w momencie podpisywania umowy z wybranym Wykonawcą (wedle
preferencji Wykonawcy). Niemniej jednak, wycena powinna obejmować koszty dla Zamawiającego na
36 miesięcy.
12. Doprecyzowanie zapisu
Dot. zapisu: Składając ofertę, Oferent przyjmuje do wiadomości, że wycofanie oferty i odstąpienie od
podpisania umowy może stanowić podstawę do odszkodowania z tytułu opóźnienia w realizacji
projektu powstałego wskutek działania Wykonawcy. Prosimy o usunięcie ww. zapisu lub
doprecyzowanie o jakim odszkodowaniu jest mowa, jaka to wielkość, kwota?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ŁSSE 5G Lab powstaje m.in. w związku z realizacją
pilotażowego programu S5-Akcelerator Technologii 5G finansowanego z RPO WŁ: Oś Priorytetowa II:
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.1. Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja
usług biznesowych. Program zaplanowany jest w czasie i obejmuje również dostęp do infrastruktury
zapewnionej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Wycofanie wybranej oferty i/lub odstąpienie
od podpisania umowy oznaczałoby konieczność wyboru innego Wykonawcy, co oznacza opóźnienia w
realizacji pilotażu. Może to stanowić dla ŁSSE podstawę do odszkodowania w kwocie do 100 000 PLN,
co stanowi równowartość kosztów przedłużenia pilotażowego programu S5-Akcelerator Technologii 5G
z środków prywatnych Zamawiającego o 2 miesiące w wyniku powstałych opóźnień.
13. Wizja lokalna i rzuty
Z uwagi na wprowadzone zmiany w załączniku nr 6 oraz sezon urlopowy, ŁSSE S.A. wydłuża
możliwość odbycia wizji lokalnej do 26.08.2020 r. Z uwagi na pytania dot. zakresu przedmiotu
zamówienia, Zamawiający informuje, iż obejmuje on:
● parter - część zaznaczona w załączniku 2a na szaro
● 2 piętro - część zaznaczona w załączniku 2a na czerwono (plik został podmieniony, bo
poprzedni był nieczytelny)
● 3 piętro - część zaznaczona w załączniku 2 a na szaro
14. Zapis w umowie
Wniesiono o dodanie do umowy zapisu o wprowadzenie do projektu umowy w sprawie zamówienia
publicznego regulacji stanowiącej, iż regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy
stanowi załącznik do przedmiotowej umowy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że będzie miał on
zastosowanie jedynie w zakresie niesprzecznym z umową.
Odpowiedź: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wyraża zgodę na jego wprowadzenie do
załącznika nr 6, tj. wzoru umowy w postaci:
● dodając do par. 2 ust. 1 lit d. treść w brzmieniu: „Strony zastrzegają, iż jeżeli zgodnie
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 16 lipca 2004
roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.u.2004 nr 171 poz. 1800) będzie wymagane zawarcie
umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie kart SIM, Strony zobowiązują się
do zawarcia przedmiotowych umów na warunkach określonych osobnym porozumieniem
Stron”.
● dodając do par. 15 nowy ust. 2 w brzmieniu: “Strony zgodnie oświadczają, że Regulamin
świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy stanowi Załącznik nr 4 do Umowy,

z jednoczesnym zastrzeżeniem, że będzie miał on zastosowanie jedynie w zakresie
niesprzecznym z Umową.”
● dodając do par. 15 ust. ust. 7 nowy podpunkt d) w brzmieniu: “Załącznik nr 4 - Regulamin
świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy”

15. Doprecyzowanie
Stosownie do treści art. 56 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymaga formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej
i powinna zawierać co najmniej elementy wskazane w ust. 3 ww. przepisu. Wykonawca wnosi
o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje, że umowy (jednostkowe) o świadczenie usług
telekomunikacyjnych będą zawierane dla poszczególnych kart SIM i jako takie zawierać będą
wszystkie niezbędne elementy umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem że
podstawowe warunki tych umów będzie określać umowa (główna) w sprawie udzielenia zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje, że umowy (jednostkowe) o świadczenie usług
telekomunikacyjnych będą zawierane dla poszczególnych kart SIM i jako takie zawierać będą
wszystkie niezbędne elementy umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem że
podstawowe warunki tych umów będzie określać umowa (główna) w sprawie udzielenia zamówienia.
16. Doprecyzowanie
Zamawiający, w obszarze kompetencji Wykonawcy oczekuje, że „wykonawca posiada licencję do
wykorzystywania częstotliwości oferowanych w ofercie”. Jednocześnie, w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, Zamawiający stwierdza, że: „Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia
wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na stosowanie częstotliwości bloku testowego
pasma C na czas trwania programu S5 (do maja 2021 r.).” W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy
Zamawiający wymaga uzyskania licencji na częstotliwości wymaganej w ofercie przed jej złożeniem,
czy dopuszcza wystąpienie przez operatora o taką licencję po podpisaniu umowy z Zamawiającym?
Zwracamy uwagę, że uzyskanie licencji na tą samą częstotliwość przez więcej niż jeden podmiot w tej
samej lokalizacji może być niemożliwe, dodatkowo powoduje konieczność procesowania przez
Regulatora wielu (wszystkich oferentów) wniosków o udzielenie takiej licencji, podczas gdy oczywiste
jest, że tylko jedna z nich zostanie wykorzystana.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje uzyskania licencji na częstotliwości wymagane w ofercie po
wyborze Wykonawcy.
17. Doprecyzowanie
Zamawiający, w Opisie Przedmiotu Zamówienia, wskazuje, że „Cena powinna obejmować wymianę
Radia 5G na takie, które będzie dostosowane do docelowej częstotliwości operatora w paśmie C.” W

związku z tym, że przetarg na „docelowe częstotliwości w paśmie C” nie został jeszcze ogłoszony,
operator nie ma możliwości zagwarantowania z całą pewnością, że w ogóle uzyska taką częstotliwość,
że częstotliwości takie zostaną przydzielone operatorom przez Regulatora w terminie, pozwalającym na
realizację wymagania w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nie jest także znany dokładny
zakres częstotliwości, jaki dany operator może uzyskać w tym przyszłym postępowaniu. Operator nie
może ponadto zobowiązać się do udziału w postępowaniu, mającym doprowadzić do przyznania
częstotliwości komercyjnych, nie znając szczegółowych warunków takiego przyszłego postępowania. W
związku z tym, czy Zamawiający dopuszcza, że realizacja wymagania wymiany Radia 5G i
wykorzystania częstotliwości komercyjnych będzie uzależniona od tego, czy operator stosowną licencję
komercyjną uzyska, zaś Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku nieuzyskania
stosownej licencji bądź uzyskania jej później, niż w V 2021?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zdaje sobie sprawę z tego, że częstotliwości komercyjne uzależnione
są od podmiotu trzeciego, zatem dopuszczamy, aby realizacja wymagania wymiany Radia 5G i
wykorzystania częstotliwości komercyjnych była uzależniona od tego czy przetarg na te częstotliwości
zostanie ogłoszony i/lub rozstrzygnięty przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Odpowiedź ta ma
swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 6, tj. wzór umowy, w której zmieniono postanowienie
sformułowane w § 2 ust. 1 lit. g na brzmienie:
uzyskania właściwego zezwolenia wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w terminie do
……………… na stosowanie częstotliwości bloku testowego pasma C. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności w sytuacji niedochowania terminu wskazanego w zdaniu pierwszym z winy Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, lub na skutek nie uzyskania właściwego zezwolenia na stosowanie
częstotliwości bloku testowego pasma C z powodu nie ogłoszenia przetargu lub nie wybrania oferty
Wykonawcy. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia
ŁSSE zasięgu 4G do czasu uzyskania właściwego zezwolenia wydanego przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej.
18. Doprecyzowanie
Zamawiający, w Opisie Przedmiotu Zamówienia, wskazuje, że „Cena powinna obejmować wymianę
Radia 5G na takie, które będzie dostosowane do docelowej częstotliwości operatora w paśmie C.” Czy
Zamawiający dopuszcza rezygnację z wymiany Radia 5G, jeżeli infrastruktura dostarczona przez
operatora będzie umożliwiała bez konieczności wymiany obsługę docelowej częstotliwości komercyjnej
(z zastrzeżeniami opisanymi w poprzednim pytaniu)? Ponadto, w jakiej formie Zamawiający zakłada
wymianę, przy założeniu przeniesienia własności urządzeń na Zamawiającego na początku
obowiązywania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rezygnację z wymiany Radia 5G, jeżeli infrastruktura
zapewniona przez Wykonawcę będzie umożliwiała obsługę docelowej częstotliwości komercyjnej bez

konieczności wymiany sprzętu, co zostało odzwierciedlone w załączniku nr 6, tj. wzór umowy, w której
dodano w § 2 ust. 1 lit. h o treści:
h) wymiany Radia 5G na takie, które będzie dostosowane do docelowej częstotliwości operatora w
paśmie C, chyba, że infrastruktura zapewniona przez Wykonawcę będzie umożliwiała obsługę
docelowej częstotliwości komercyjnej bez konieczności wymiany Radia.
Zamawiający zakłada, że stosowne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane
przez Zamawiającego, regulujące przekazanie własności sprzętu przez operatora powinny uwzględniać
konieczność wymiany sprzętu (dostosowanie go do częstotliwości komercyjnych) po przekazaniu
własności pierwotnie zamówionych urządzeń do Zamawiającego.
19. Doprecyzowanie
Zamawiający, w Opisie Przedmiotu Zamówienia, wskazuje, że Wykonawca powinien pozyskać
stosowne pozwolenie radiowe. W związku z tym, sieć radiowa, wybudowana na mocy Umowy, powinna
być siecią Wykonawcy. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza rezygnację z przeniesienia
własności infrastruktury na Zamawiającego (wariant sprzedaży)?
Odpowiedź: W zależności od tego, czy sieć radiowa obejmuje całość urządzeń, które są przedmiotem
zamówienia. Jeśli sieć radiowa obejmuje jedynie część urządzeń, Zamawiający zakłada podział
urządzeń na te, które są własnością Zamawiającego i Wykonawcy. Lista urządzeń, które mogą być
wykorzystane do instalacji sieci, zależy od danego Oferenta/Wykonawcy, nie jest znana na dzień
dzisiejszy.
20. Doprecyzowanie
Jeżeli Zamawiający nie przewiduje rezygnacji z przeniesienia własności infrastruktury, to na jakich
warunkach udostępni ją Wykonawcy w celu realizacji pozwolenia radiowego? Jeżeli Zamawiający
planuje zawrzeć osobne porozumienie w tym zakresie, to niezbędne jest określenie z góry ram takiego
porozumienia.
Odpowiedź: Udostępnienie może nastąpić na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa użyczenia zawierać może listę poszczególnych urządzeń, która
zależeć będzie od danego Oferenta/Wykonawcy, nie jest znana na dzień dzisiejszy.
21. Doprecyzowanie
Czy Zamawiający, o ile wybierze wariant przeniesienia własności infrastruktury, oczekuje również, że
samodzielnie bądź wspólnie z Wykonawcą będzie stroną pozwolenie na wykorzystywanie

częstotliwości, bądź oczekuje, że prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia zostaną na niego
przeniesione na podstawie późniejszego porozumienia z Wykonawcą?
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje bycia stroną pozwolenia na wykorzystywanie częstotliwości.
Nie oczekuje również przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na Zamawiającego.
22. Doprecyzowanie
Czy Zamawiający, w związku z dodaniem do projektu umowy postanowienia o zawarciu umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz Regulaminu Świadczenia usług telekomunikacyjnych
(załącznika 4), oczekuje że dostarczane karty sim będą mogły procować jednocześnie w sieci, która ma
zostać utworzona w wyniku realizacji umowy oraz dodatkowo w sieci własnej Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający zakłada obie możliwości - dostarczone karty sim mogą pracować
jednocześnie w sieci, która zostanie utworzona w wyniku realizacji umowy oraz dodatkowo w sieci
własnej Wykonawcy. Odpowiedź zyskała swoje odzwierciedlenie w § 2 ust. 1 lit. d o treści:
d) dostarczenie ŁSSE 100 kart SIM z nielimitowanym transferem danych obsługujące sieć wewnętrzną
4G + 5G, oraz dodatkowo w sieć własną Wykonawcy, za wynagrodzeniem w wysokości określonej w
Ofercie Wykonawcy.
23. Doprecyzowanie
Prosimy o wyjaśnienie, jakiego charakteru „integracji z komercyjną siecią operatora
telekomunikacyjnego” oczekuje Zamawiający. W szczególności zwracamy uwagę, że testowy charakter
pozwolenia radiowego, niezbędny do uruchomienia wymaganej przez Zamawiającego sieci, nie
pozwala na komercyjne wykorzystanie tej sieci, co w szczególności oznacza, że operator dostarczający
tą sieć nie będzie mógł wykorzystać jej do świadczenia usług dla abonentów swojej sieci,
korzystających z niej na zasadach komercyjnych (abonament / oferta przedpłacona). Czy w związku z
tym Zamawiający dopuszcza integrację z siecią operatora polegającą na wykorzystaniu do
dostarczenia usługi elementów sieci szkieletowej operatora, jednak rozgłaszanie sieci różnej od sieci
komercyjnych (tj. np. 26001 Plus GSM,26002 T-Mobile, 260-03 Orange czy 260-04 Play)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza integrację z siecią operatora polegająca na wykorzystaniu do
dostarczenia usługi elementów sieci szkieletowej operatora.
24. Doprecyzowanie
Ad. § 1.1. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający rozumie sformułowanie: do wyłącznego
użytku ŁSSE.

Odpowiedź: Głównym przeznaczeniem infrastruktury będącej przedmiotem niniejszego przetargu jest
wsparcie procesu realizacji projektu akceleratora S5 - Akcelerator Technologii 5G. W ramach tych
działań zakłada się wykorzystanie przez ŁSSE (wyłączny użytek) infrastruktury w trzech głównych
obszarach:
● na potrzeby startupów zakwalifikowanych do programu akceleracji w ramach akceleratora S5 udostępnienie infrastruktury na potrzeby testowania innowacyjnych rozwiązań w warunkach
rzeczywistych
● na potrzeby użytkowania sieci przez pracowników ŁSSE na posiadanych urządzeniach i
urządzeniach demonstracyjnych
● na potrzeby dokonywania publicznych prezentacji innowacyjnych produktów, wykorzystujących
dostęp do sieci i infrastruktury 5G

25. Doprecyzowanie
Czy pisemne umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będą zawierane wyłącznie z
Zamawiającym, czy też oczekiwaniem Zamawiającego jest, aby Wykonawca zawierał umowy
indywidualnie ze wskazanymi przez Zamawiającego uczestnikami Programu S5?
Odpowiedź: Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie zawarta wyłącznie z
Zamawiającym. Uczestnicy Programu S5 nie są stroną postępowania.
26. Doprecyzowanie
Czy Zamawiający akceptuje, aby usługi telekomunikacyjne na rzecz użytkowników 100 kart SIM
będących przedmiotem umowy były świadczone wyłącznie na obszarze objętym zasięgiem urządzeń
zainstalowanych na podstawie umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający akceptuje taką możliwosć.
27. Doprecyzowanie
Czy w odniesieniu do kart SIM Zamawiający oczekuje, że będą umożliwiały, obok transmisji danych
usług, także realizację innych usług telekomunikacyjnych standardowo dostępnych w ruchomej sieci
telekomunikacyjnej? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie, o jakie usługi chodzi.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że karty SIM podlegające zamówieniu, realizować będą również
inne, oprócz tylko transmisji danych, usługi, oraz ich optymalny, pod względem efektywności, zakres
zostanie zaproponowany podczas składania oferty przez Wykonawcę.

28. Doprecyzowanie
Prosimy o uzupełnienie wzoru umowy w zakresie brakującej ilości miesięcy w §12 pkt 2 i 3.
Odpowiedź: Pola zostały puste, co wynika z pytania 11 niniejszego dokumentu. Jeden z potencjalnych
Wykonawców zapytał o możliwość zawarcia umowy na 24 miesiące, z możliwością przedłużenia o
kolejne 12, co jest dopuszczalne przez Zamawiającego. Pozostali potencjalni Wykonawcy nie zgłosili
takiej potrzeby, czyli jest możliwość zawarcia umowy na 36 miesięcy. Pola zostaną uzupełnione w
zależności od wybranej oferty i jej czasu (tj. 24 miesięcy lub 36 miesięcy).
29. Doprecyzowanie
Zwracamy się o zamianę redakcji §12 pkt 2 w postaci obciążenia Wykonawcy odpowiedzialnością za
zwłokę w miejsce odpowiedzialności za opóźnienie
Odpowiedź: Zapis został zmieniony.
30. Doprecyzowanie
Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której świadczenia Wykonawcy przez przeważający lub cały
czas wykonywania umowy będzie opierać się na technologii 4G/LTE? Urząd Komunikacji
Elektronicznej może odmówić wydania pozwolenia na korzystanie z częstotliwości bloku testowego,
czego nie można rozpatrywać w kategorii winy urzędu, jak zostało to ujęte w redakcji postanowienia §2
pkt 1 lit. g.
Odpowiedź: Sytuacja taka jest dopuszczalna w przypadku trzykrotnej odmowy przyjęcia poprawnie
złożonego wniosku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wydanie pozwolenia na korzystanie z
częstotliwości bloku testowego.
31. Doprecyzowanie
W związku z wymaganiem Zamawiającego wynikającym z redakcji §2 pkt 4, prosimy o wyjaśnienie
jakiego rodzaju kwalifikacje są wymagane od osób, których zadaniem będzie zatwierdzenie
dokumentacji powykonawczej? Czy wskazane osoby są pracownikami Zamawiającego, bądź
zewnętrznymi ekspertami, którym Zamawiający zleci wykonanie oceny dokumentacji? Jeżeli
Zamawiający oczekuje, że obowiązek zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej zostanie
zrealizowany przez Wykonawcę, to czy dopuszcza aby byli to pracownicy Wykonawcy lub osoby na
stałe współpracujące z Wykonawcą?
Odpowiedź: Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych lub elektrycznych i elektroenergetycznych. Przedstawienie dokumentacji

powykonawczej jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza aby dokumentacja
powykonawcza wykonana była przez pracowników Wykonawcy lub osoby na stałe współpracujące z
Wykonawcą.
32. Doprecyzowanie
Czy Zamawiający zgadza się na dodanie w §3 pkt 3 dodatkowego wyłączenia o treści
„Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje szkód osób trzecich, których powstanie jest związane z
gromadzeniem i przekazywane jakichkolwiek treści oraz danych przez użytkownika karty SIM
dostarczonej na podstawie Umowy. Użytkownik karty SIM jest zobowiązany do korzystania z usług
telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z
Umową, umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Regulaminem świadczenia usług
telekomunikacyjnych stanowiącym załącznik 4 do Umowy i obowiązującymi przepisami prawa."?
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje dodanie proponowanego paragrafu do umowy. Projekt umowy
został zaktualizowany i stanowi załącznik do niniejszego postępowania.
33. Doprecyzowanie
Czy w ocenie Zamawiającego, Wykonawca z tytułu zawarcia Umowy zostanie uznany za
prowadzącego działalność na terenie SSE i w związku z tym powinien uzyskać dodatkowe służące ku
temu pozwolenia?
Odpowiedź: Wykonawca nie zostanie uznany za prowadzącego działalność na terenie SSE. Z obecnej
wiedzy Zamawiającego wynika, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do uzyskania dodatkowych
pozwoleń w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
34. Doprecyzowanie
Ad. „§ 5.h Strony oświadczają, iż w terminie 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania Protokołu
przekazania ŁSSE będzie uprawniona do zakupu Urządzenia na warunkach ustalonych wspólnie przez
Strony w odrębny porozumieniu.” Czy Zamawiający dysponuje proponowaną treścią porozumienia?
Czy jego zawarcie będzie przedmiotem odrębnych negocjacji? W jaki sposób zostanie ustalona cena
sprzedaży?
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje proponowaną treścią porozumienia. Jego projekt oraz cena
sprzedaży będą przedmiotem odrębnych negocjacji na zakończenie współpracy określonej
przedmiotem obecnego zamówienia.
35. Doprecyzowanie

Proszę o wyjaśnienie, czego dokładnie dotyczyć będzie opłata za utrzymanie infrastruktury w
przypadku modelu przeniesienia własności infrastruktury na Zamawiającego.
Odpowiedź: Dotyczy to opłaty za działanie sieci, tj. dostęp, utrzymanie, jeśli taka występuje w danej
ofercie.
36. Doprecyzowanie
Czy któryś z budynków, w których wybudowana ma być sieć, będąca przedmiotem Umowy, objęty jest
ochroną Konserwatora Zabytków?
Odpowiedź: Tak, cały teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Tymienieckiego 22G
objęty jest ochroną konserwatora zabytków, w tym siedziba główna ŁSSE S.A. (Fabryka Grohmana)
oraz Centrum Kreatywności Fabryka. Rejestr i wojewódzka ewidencja zabytków dla powiatu miejskiego
Łódź, dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

Podsumowanie:
Wszystkie zmiany naniesione zostały w załączniku nr 6, tj. wzór umowy, który został opublikowany jako
“aktualizacja 15.09.2020 r.” w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (www.sse.lodz.pl). Wprowadzenie powyższych zmian skutkowało wydłużeniem terminu
składania ofert z 16.09.2020 r. na 21.09.2020 r.

