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Gdynia,dnia04.10.2011r

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartosci r6wnej lub przekraczaja^cej 4 845 000 6
na wykonanie rob6t budowlanych: ,,Zintegrowany System Zarza^dzania Ruchem
TRISTAR".

Pytanie nr 351. Prosimy o zmian$ w $6 ust. 2 projektu umowy polegaja^ na zakresleniu
terminu 60 dni od zawarcia umowy na zglaszanie zastrzezeri do dokumentacji
projektowej. Nasz wniosek motywujemy nastejmj^cymi okolicznosciami: (i)
podczas wykonywania projekt6w wykonawczych lub sprawowania nadzoru
autorskiego moga^ ujawnic si? w dokumentacji projektowej niezgodnosci
wymagajajce jej zmiany (np. kolizje wynikajajce z bi^d6w w ewidencji
geodezyjnej), (ii) termin zlozenia oferty oraz ustawowy termin na zlozenie
wniosk6w o wyjasnienia do Zamawiajajcego sa^ kr6tkie w odniesieniu do
zakresu zam6wienia, (iii) przepis art. 651 kodeksu cywilnego nie przewiduje,
ze termin na zawiadomienia inwestora o bl^dach w dokumentacji upiywa z
chwila^ zawarcia umowy, (iv) Nadz6r na mocy postanowienia $8 ust. 11
projektu umowy b^dzie zawiadamial Wykonawc^ o wadach w dokumentacji
takze tej przekazanej przez Zamawiajajcego.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie dokona wnioskowanej modyfikacji postanowien projektu
umowy.
Postanowienia ^6 ust. 2 nie przerzucaja^ na wykonawc^ odpowiedzialnosci za
dokumentacj^, bowiem calkowita^ odpowiedzialnosc za dokumentacj?
projektowa^ ponosi jej autor, a wyla^cznie precyzujq. obowia^zek wykonawcy co
do nalezytego zapoznania si? z dokumentacja^ projektowa^. Sprawdzenie
dokumentacji ma na celu zapoznanie si? z przedmiotem umowy oraz w
konsekwencji zlozenie przez wykonawc^ prawidtowej i kompletnej oferty.
Pytanie nr 352. Uprzejmie prosimy o wykreslenie punktu nr 9 z zala^cznika nr 4a do umowy.
Skutkiem postanowienia punktu 9 jest eliminacja udziahi Wykonawcy w
spisywaniu protokoiu. W ten spos6b terminy usuni^cia wad i usterek b^da^
okreslane bez udzialu Wykonawcy, narazaja^c go na zaplat^ kar umownych.
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Takze ustalenie protokolarne, czy charakteru wady lub usterki b^dzie
nast$powalo w spos6b niefachowy, bez udzialy Wykonawcy.
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy nie wprowadzi wnioskowanej modyfikacji orazjednoczenie
informuje, ze zapisy punktu 9 zalajcznika nr 4a dotycza^ wyla^cznie sytuacji,
gdy mimo powiadomienia wykonawcy o przegl^dzie nie bierze on udzialu w
czynnosciach.
Pytanie nr 353.
Uprzejmie prosimy o zmianej punktu nr 10 z zal^cznika nr 4a do umowy
w ten spos6b, ze zostanie jednoznacznie stwierdzone, iz wady i usterki be^
usuwane w terminach okreslonych w punktach 12-15 i 18. Okreslenie innych
termin6w, w szczeg61nosci gdy nast^puje to bez udzialu Wykonawcy, istotnie
podnosi rygor odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgl^dem przewidzianego w
punktach 12-15, 18.
Odpowiedz:
Odpowiedz odpowiednio jak w pytaniu nr 352. Przede wszystkim
Zamawiaja^cy informuje, ze wady i usterki wraz z terminami ich usuni$cia
wskazane w punktach 12-15 i 18 zal^cznika nr 4a do projektu umowy
okreslajq. przypadki szczeg61ne niewyczerpuja^ce wszystkich innych wad i
usterek, kt6re mogq_wystapic w okresie udzielonej r^kojmi i gwarancji.
Pytanie nr 354. Uprzejmie prosimy o zmian$ punktu nr 19 z zal^cznika nr 4a do umowy w
ten spos6b, ze zostame jednoznacznie wskazane, iz taki protok61 musi byc
zawsze sporza^dzony z udzialem Wykonawcy. Wykonawca nie jest w stanie
zapewnic termin6w naprawy, kt6re zostaly ustalone bez jego udzialu w trybie
punktu nr 9 do zala^cznika nr 4a do umowy.
Odpowiedz:
Odpowiedz jak na pytanie nr 352. Tresc punktu 19 nie odnosi si$ do
obecnosci lub nieobecnosci wykonawcy.
Pytanie nr 355. Oferent wnosi o zmian$ zapisu $ 11 ust 6 Umowy, a mianowicie:
Propozycja zapisu:
ZAMAWIAJy^CY moze odm6wic zgody na zawarcie konkretnej umowy z
podwykonawca^ okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu wyia_cznie
z obiektywnie uzasadnionych powod6w, przy czym nie dotyczy to um6w z
podwykonawcami, kt6rzy zostali wskazania przez Wykonawc? na etapie
skladania oferty w post$powaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.
Oferent wnosi o zmian? zapisu poniewaz, chce sie^ zabezpieczyc przed sytuacja
nie uzasadnionego nie wyrazenia zgody na danego podwykonawc^ przez
Zamawiaja^cego oraz wnosi o wyla^czenie zapisu, co do podwykonawc6w
kt6rzy zostali juz zgloszeni w ofercie Wykonawcy, tym bardziej, ze
Wykonawca szacowal swoja^ ofert? mi^dzy innymi na podstawie ofert
zlozonych od konkretnych podwykonawc6w.
Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie wprowadzi proponowanej modyfikacji zapis6w projektu
umowy. Zamawiaja^cy odm6wi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca^
w uzasadnionych przypadkach , podaja^c uzasadnienie tej odmowy.
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Pytanie nr 356. Oferent wnosi o zmian? $ 13 ust od 15 do 19 wzoru Umowy
Zapisy do wykreslenia:
15.
ZAMAWIAJ4CY b^dzie dokonywal bezposrednich platnosci
PODWYKONAWCY za roboty wykonywane przez niego na podstawie
umowy
zawartej
z
WYKONAWCA^
i
zaakceptowanej
przez
ZAMAWIAJA^CEGO w trybie okreslonym w g 11 niniejszej umowy.
16.
Platnosci na rzecz PODWYKONAWCY nie moga^ przekroczyc
wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomi^dzy WYKONAWC^ a
PODWYKONAWCA.
17.
Platnosc za roboty wykonane przez PODWYKONAWC^
nastapi na podstawie faktury wystawionej przez WYKONAWCE^ z wyraznym
wskazaniem, iz odbiorca^ zaplaty jest PODWYKONAWCA (faktura ta b^dzie
wskazywac nazw? wlasciciela rachunku, nazwe^ banku i numer rachunku
podwykonawcy).
18.
ZapJata kwot naleznych PODWYKONAWCY zgodnie z
niniejszym
paragrafem,
stanowi
wypelnienie
zobowi^zan
ZAMAWIAJA^CEGO
do
zaplaty
wynagrodzenia
przysluguja^cego
WYKONAWCY.
19.
Faktury za roboty wykonane przez PODWYKONAWCA, wystawione
przez WYKONAWCE^ w spos6b odbiegajajcy od okreslonego w niniejszym
paragrafie, nie b$da^ przez ZAMAWIAJA^EGO zaplacone i b^da_ traktowane
jako nie wystawione .
Proponowany zapis
15. Do kazdej faktury Wykonawca dol^czy pisemne oswiadczenie,
udokumentowane oswiadczeniami Podwykonawc6w o uiszczeniu przez
Wykonawc? wszelkich wymagalnych wierzytelnosci przysluguja^cych
Podwykonawcom, powstalych w zwia^zku z realizacjq_ przedmiotu Umowy lub
oswiadczenie zjakimi platnosciami Zamawiaja^cy zalega.
16. W przypadku niedostarczenia wraz z faktury ww. dokument6w, faktura
zostanie odeslana bez ksi^gowania.
17. Zaplata faktur Wykonawcy nastej3owac b^dzie przelewem na konto
bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
W niniejszym zakresie zmiana zapis6w umowyjest bezsprzecznie konieczna.
Zapisy te naruszaja^ zasady obowiajzuja_cego prawa, w tym zasady rozliczen
finansowych oraz zasade_ swobody um6w. Zapis o platnosci bezposrednio
podwykonawcy jest zbyt daleko ida^cy w odniesieniu do zakresu
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odpowiedzialnosci Zamawiajacego jedynie za zaplat^ Podwykonawcy
wynagrodzenia. W niniejszej sytuacji wystarczaja^cym dla Zamawiajacego
b$dzie przedlozenie poprzez Wykonawc$ oswiadczenie od Podwykonawcy, ze
nie zalega z piatnosciami dla niego. Zamawiaja^cy nie ma prawa do
ingerowania w umow$ z Podwykonawcami ponadjej zakres i wynagrodzenie.
Odpowiedz: Bezposrednie rozliczanie si? Zamawiajacego z podwykonawcami uzasadnione
jest trescia^art. 647' k.c. Zamawiajq,cy nie dokona wnioskowanej modyfikacji
projektu umowy.
Pytanie nr 357. Oferent wnosi o nast^puja^c%zmian^ w $ 12 ust 1 wzoru Umowy:
Proponowany zapis:
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si$ ryczaltowe i ostateczne
wynagrodzenie WYKONAWCY, niezalezne od rozmiaru rob6t budowlanych,
zakresu prac projektowych, ilosci i rodzaju dostarczanych urza^dzen i
program6w informatycznych.
Wykonawca wnosi o wykreslenie ponizej wskazanej cz$sci zapisu:
,, oraz dlugosci okresu pelnienia nadzoru autorskiego, zakresu
pozostafych uslug i innych swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawcy
koszt6w ich realizacji w kwocie":...
Zmiana zapisujest podyktowana tym, ze Wykonawca nie moze ponosic
odpowiedzialnosci za op6znienia w realizacji Umowy nie leza^ce po jego
stronie, jezeli odbi6r przedmiotu Umowy b^dzie si? przedluzat z winy
Zamawiaj^cego, to Wykonawca b^dzie uprawniony do dodatkowego
wynagrodzenia.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie wprowadzi Zamawiaja^cy nie wprowadzi proponowanej
modyfikacji zapis6w projektu umowy.
Pytanie nr 358. Oferent wnosi o wykreslenie $ 14 wzoru Umowy i zastajnenie go
nastejxya^cymi zapisami:
Proponowany zapis:
Strony ustalaja, ze WYKONAWCA
kary umowne z nast^puja^cych tytut6w:

zaplaci ZAMAWIAJACEMU

1)
za zwlok? w wykonaniu rob6t obj$tych odpowiednio etapem: I, II, III i
IV, z przyczyn lezajcych wyla^cznie po stronie Wykonawcy, kar$ w wysokosci
20 000,00 zl, za kazdy dzien zwloki, liczajc od nast^pnego dnia po uplywie
terminu umownego zakonczenia realizacji rob6t okreslonego dla kazdego
etapu do dnia faktycznego zakonczenia realizacji rob6t obj$tych tym etapem,
potwierdzonego przez NADZOR,
2)
za zwlok? w zgloszeniu gotowosci do odbioru rob6t odpowiednio
kazdego z czterech etap6w, z przyczyn wyla^cznie leza^cych po stronie
Wykonawcy, kare^ w wysokosci 20 000,00 zl, za kazdy dzien zwloki, licza^c od
nastejmego dnia po uplywie umownego terminu zgloszenia gotowosci do
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odbioru do dnia faktycznego
potwierdzonego przez NADZOR,

zgloszenia

gotowosci

do

odbioru,

3)
za zwloke^ w wykonaniu regulacji systemu, z przyczyn lez^cych
wyl^cznie po stronie Wykonawcy, kar? w wysokosci 10 000,00 zl, za kazdy
dzieh zwloki, licza^c od nast^pnego dnia po uplywie terminu umownego
zakonczenia regulacji systemu do dnia faktycznego zakonczenia pomiar6w
przed i po wdrozeniu systemu, potwierdzonego przez NADZOR,
4)
za zwlok? w dostarczeniu ZAMAWIAJA^CEMU wniosku o Wydanie
Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Przedsi^wzi$cia Euro2012 kare^ w wysokosci
3 000,00 zl, za kazdy dzien zwloki , liczajc od nastejmego dnia po uplywie
umownego terminu dostarczenia wniosku do dnia faktycznego dostarczenia
wniosku,
5)
za zwlok$ w usuni$ciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rob6t odpowiednio kazdego etapu lub przy odbiorze ostatecznym
lub ujawnionych w okresie gwarancji, kar^ w wysokosci 10 000,00 zl, za
kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuni^cie
wad i usterek do dnia faktycznego ich usuni^cia, potwierdzonego przez
NADZOR,
6)
z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn nie lez^cych po stronie
ZAMAWIAJA_CEGO kare^ w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w g 12 ust.l.
7)
za zawinione
nieusuni$cie awarii
sygnalizacji swietlnych
wymienionych w p. 10. zala^cznika nr 15 do SIWZ, przez okres dluzszy niz 3
godziny, zostana^ naliczone kary w wysokosci 2000,00 zl, dla kazdej
sygnalizacji oddzielnie, za kazda^ nast^pna^ rozpocze_ta^ godzin^, od momentu
wystapienia awarii.
8)
za zawinione nieuprawnione calkowite wyla^czenia sygnalizacji lub
przelajczenie w tryb pracy pulsuja^cej, kary w wysokosci 2000,00 zi, za kazda^
rozpocz^ godzin^, zostana^ naliczone kary od momentu stwierdzenia takiego
wyla^czenia
lub
przel^czenia
przez
ZAMAWIAJ4CEGO
lub
UZYTKOWNIKA,
9)
za zawinione niedotrzymanie wymagari dot. utrzymania sygnalizacji prowadzenia i przekazywania raport6w dzialania sygnalizacji - 1000,00 zl za
kazdy dzien niedostarczenia
kompletnych raport6w dotycza^cych
utrzymywanych sygnalizacji, liczone dla kazdej sygnalizacji oddzielnie,.
10) zawinione osiaj*nie_cie obnizonych efekt6w skr6cenia czasu przejazdu,
w stosunku do efekt6w okreslonych w zala^czniku nr 17 do SIWZ, skutkowac
b$dzie naliczeniem kary, dla kazdego ciaju oddzielnie, w wysokosci 10
000,00 zl. za kazde obnizenie efektu skr6cenia czasu przejazdu o 0,1%,
5
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11)
zawinione nieosi^gni^cia w obszarze obj$tym systemem efekt6w
skr6cenia globalnego czasu przejazdu, (wyliczonych zgodnie z punktem 3.2 w
zal. Nr 17 do SIWZ) wszystkich pojazd6w o 5,5 %, a pojazd6w transportu
zbiorowego o 6,5%, skutkowac b^dzie naliczeniem kary w wysokosci 25 000
000,00zl. Kara naliczana b^dzie niezaleznie od kar wymienionych w punkcie
11 niniejszego ust^pu,
12) za zawinione nieterminowe usuwanie w okresie gwarancji awarii
urzajizen kary w wysokosci:
a)
15 000,00 zl w przypadku braku przystapienia przez Wykonawc? do
naprawy sygnalizacji swietlnej w ciaj>u 1 godziny od zgloszenia awarii,
b)
5 000,00 zl za kazda^ godzin$ w przypadku przekroczenia czasu
naprawy sygnalizacji swietlnej powyzej 4 godzin od zgloszenia awarii,
c)
5 000,00 zl za kazda^ rozpocze^ dob? w przypadku przekroczenia czasu
usuwania awarii powyzej 24 godzin od momentu zgloszenia awarii, kt6re
wystaj>ia^ w urza^dzeniach informatycznych, telekomunikacyjnych i
towarzysz^cych zainstalowanych w serwerowniach oraz zasilaczach
awaryjnych,
d)
5 000,00 zl za kazda^ rozpocze^ dob^ w przypadku przekroczenia czasu
usuwania awarii powyzej 24 godzin od momentu zgloszenia awarii, kt6re
wystaj>ia^w urza^dzeniach transmisji danych,
e)
3 000,00 zl za kazdq. rozpocz^ta^ dob^ w przypadku przekroczenia czasu
usuwania awarii powyzej 48 godzin od momentu zgloszenia awarii
dotycz^cych oprogramowania,
f)
5 000,00 zl za kazda^ rozpocze^ dob^ w przypadku przekroczenia czasu
usuwania awarii powyzej 7 dni kalendarzowych od momentu zgloszenia
awarii pozostalych urza^dzen nie wymienionych w podpunktach a) - e) punktu
13 niniejszego ustejDu,
g)
1 000,00 zl za kazdy dzien roboczy, w przypadku zwloki uzupelnienia
o brakuja_ce elementy obowia^zkowego zestawu czejsci zamiennych w
depozytach u Uzytkownik6w, powyzej 2 dni roboczych od momentu
zgloszenia takiego zapotrzebowania na uzupelnienie przez Uzytkownik6w
13) za nieuzasadniony brak udzialu w przegla^dach w okresie gwarancji,
kar? w wysokosci 20 000,00 zl za brak obecnosci upowaznionego
przedstawiciela WYKONAWCY w kazdym wyznaczonym przegla^dzie.
2.
Sum? wysokosci naliczonych WYKONAWCY kar umownych
wymienionych w niniejszym paragrafie, strony ograniczaja^ do wysokosci 30
% wynagrodzenia brutto okreslonego w g 12 ust. 1 .
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3.
Nienalezyta i nieterminowa realizacja obowiajzk6w przez zesp6t
projektant6w WYKONAWCY skutkujaca koniecznoscia^ poniesienia przez
ZAMAWIAJA:CEGO dodatkowych koszt6w, w tym na pokrycie roszczeh
WYKONAWCY rob6t budowlanych lub na zastejxze usuwanie usterek ze
srodk6w wiasnych ZAMAWIAJACEGO, uprawnia ZAMAWIAJ^CEGO do
dochodzenia od WYKONAWCY pokrycia szk6d w pelnej rzeczywistej
wysokosci.
4.
ZAMAWIAJA^CEMU przysmguje prawo potra^cenia kar umownych,
okreslonych w ust. l niniejszego paragrafu z naleznego WYKONAWCY
wynagrodzenia lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
odpowiednio z faktur lub zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, wystawionych odr$bnie dla Gdanska , Sopotu i Gdyni.
5.
ZAMAWIAJ4CY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupemiaja^cego do wysokosci rzeczywistej poniesionej szkody.
6.
Wykonawca ma prawo do naliczenia Zamawiajacemu kary umownej w
wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w g 12 ust. l. w
przypadku wypowiedzenie niniejszej Umowy z przyczyn nie zaleznych od
Wykonawcy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiaja^cego bez podania
uzasadnionej przyczyny
Zdaniem Oferenta uzasadnionym jest wnioskowanie o zmian$ konstrukcji kar
umownych na liczone od zwloki, bowiem zgodnie z zasadami k. cywilnego
Wykonawca odpowiadac moze i tak wyl^cznie za zawinione przez niego
op6znienia. Ponadto Oferent wnioskuje o dodanie kary platnej na jego rzecz za
bezzasadnie odstapienie przez Zamawiaja^cego od umowy.
Odpowiedz:

Kwestia odpowiedzialnosci wykonawcy z tytuha nienalezytego wykonania
umowy zostala uksztaltowana w oparciu o art. 483 k.c. w zw. art. 476 k.c.
Zamawiaja^cy nie dokona wnioskowanej modyfikacji projektu umowy.
Zamawiaj^cy b^d^cy podmiotem publicznoprawnym moze od umowy odstapic
w okolicznosciach wskazanych przez ustawe^ ba^dz w innych okolicznych
uzasadniaja^cych interes publiczny.

Pytanie nr 359. Oferent wnosi o dodanie do g 15 wzoru Umowy ust 13 w brzmieniu:
Proponowany zapis:
Strony zgodnie postanawiajq. o wyl^czeniu r^kojmi za wady oprogramowania,
kt6rego autorem nie b^dzie Wykonawca.
W przypadku oprogramowani, na kt6re Wykonawca b^dzie posiadal jedynie
prawo do udzielenia Zamawiajacemu licencji nie moze r^czyc bezposrednio za
ich niezawodnosc. Jest to zapis standardowy stosowany w tym zakresie.
Odpowiedz: Zamawiajqcy nie dokona wnioskowanej modyfikacji projektu umowy
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Pytanie nr 360. Oferent wnosi o zmian^
Proponowany zapis:

1 8 ust 3 wzoru Umowy :

W przypadku zawinionego nie wywiajzywania si? WYKONAWCY z ustalonych
warunk6w i termin6w realizacji, ZAMAWIAJ^CY po bezskutecznym uplywie
dodatkowego
terminu
wyznaczonego
WYKONAWCY
przez
ZAMAWIAJA^CEGO zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy,
bez mozliwosci dochodzenia przez WYKONAWCE^ odszkodowania . W tym
przypadku zobowi^zuje si^ WYKONAWCE^ do:
1) sporza_dzenia, przy udziale NADZORU i ZAMAWIAJACEGO,
protokoiu inwentaryzacji rob6t wykonanych do tego czasu,
2) zabezpieczenia przerwanych rob6t na sw6j koszt,
3) zapIaty kary umownej w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w g 12 ust. 1 niniejszej umowy
Do powyzszego odstapienie przez Zamawiaja^cego moze dojsc do skutku
jedynie w przypadku zawinionego przez Wykonawc^ nie wywia^zywania si?
ze zobowia_zan umownych.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie dokona wnioskowanej modyfikacji projektu umowy.

Niniejsze pismo stanowi integraln^ czesc Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
i nie modyfikuje jej tresci w spos6b wymagaj^cy dodatkowego czasu na wprowadzenie
zmian w ofercie.
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