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WYDZIAL |NWESTYCJl-K!

P O L A N D
Ldz..

Warszawa, 2l pazdziernika 2011 r.
Prozes KrajoweJ l.zby Odwotawczej
Post^pu 17A, Warszawa
Zamawiaj^cy
Gmina Mlasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszaika
Piteudskiego 52/54
reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Gdyni dziataJa_ca:
1) w lmleniu wlasnym
oraz
2) w imlenlu i na rzecz Gminy Miasta Sopot z siedzlba.
81-704 Sopot, Lil. KoSciuszkl 25/27
3) w lmfeniu i na rzecz Gmlny Miasta Gdarisk z siedzlba_
80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12
Faks: +48 58 668 83 02

OdwofuJa.cy
Asseco Poland S.A,
ul. Olchowa 14, 35-322 Rzesz6w
te|.; (017)

888 55 55; faks: (017)

888 55 50

e-mail: dominlk,herberholz@>asseco.pJ
reprezentowana przez: Domlnika Herberholza

ODWOtANIE
W

sprawie

post$powania

o

udzielenle

zam6wienia

prowadzonego

w

tryble

przetargu

nieograniczonego na ,,Zlntegrowany System Zarz^dzanla Ruchem TRISTAR" zwanego dalej
,,Post$powanlem".
Dz/a/aj'^c na podstawie art 180 ustawy z dnia 29 stycznla 2004 r. Prawo zam6wieri publlcznych
(tekstjedn, Dz.U. z 20W r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaneJ dalej ,,ustaw$. Pzp", wykonawca
Asseco Poland S.A. z $iedzibq w Warszawie, zwany dalej ,,OdwofuJqcym", wnosl niniejszym
odwotenie wobec tre6c! odpowledzl na pytania zadane w toku przedmlotowego Po$t$powanla
ksztaltui%ce tresc specyfikacji lstotnych warunk6w 7am6wienla (dalej: ,,SIWZ").
Ogfoszenle o zam6wieniu opubllkowano w Dzienniku Urz$dowym Unll Europejsklej pod numerem
2011/S 156-259491 w dniu 17slerpnia 2011 r.
Informacje stanowia_ce pod$tawe do wniesienla niniejszego odwotania staty sl$ znane w dniach 11
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oraz 14 pazdzlernika 2011 r. wraz z opublikowaniem na stronle internetowej Zamawiaj$cego
spornych odpowledzi na pytania. Blor^c zatem pod uwag^ tresc art. 1S2 ust. 3 pkt l) ustawy Pzp
termin na wn!esienle odwotenla zostat zachowany.
OdwofuJa,cy zarzuca Zamawiaja,cemu naruszenie art. 7 ust. l ustawy Pzp poprzez przygotowanle i
przeprowadzenle Post$powanla w spos6b niezapewnlaj^cy zachowania uczciwej konkurencJi oraz
art. 29 ust, l ustawy Pzp poprzez opisanle przedmlotu zam6wienla w spos6b nlejednoznaczny l
nlewyczerpuja_cy oraz nleuwzglQdniaja,cy wszystkich wymagari i okolicznoScl moga,cych mlec
wptyw na sporza,dzenie oferty.
OdwoJuJa_cy ma lnteres w uzyskaniu przedmiotowego zam6wienla i moze ponie^d szkod^ w wynlku
naruszenla przez ZamawlaJa,cego wyzej wymienionych przepis6w. Nieprecyzyjne odpowiedzl na
zadane pytanla ogranlczaja, Odwohjj^cemu mozliwosd udziatu w Post^powanlu poprzez brak
wtasciweJ mozliwoici oceny ryzyka zwla_zanego z reallzacja_ kontraktu oraz brakiem moiliwoficl
wtasciwego uksztattowanla ceny (stanowia,cej jedyne kryterlum oceny) zlozonej oferty, Tym
samym Zamawiaja,cy naraza go na ponlesienie szkody zar6wno na etaple post^powania o
udzielenla zam6wienia ]ak l na etaple realizacj| umowy.
Odwofujqcy wnosi o uwzglqdnlen!e jego odwotanla w cato6cl i o nakazanie ZamawiaJajcemu
dokonania uzupefnienia

Oplsu Przedmlotu Zam6wienla w spos6b, kt6ry pozwoti nalezyde

uksztattowa6 cen$ przez wszystklch Wykonawc6w w opardu o wszystkie wymagania l okoliczno$d
moga,ce miet wptyw na sporz%dzenie oferty.
Uzasadnienle
Wa_tpliwoScl Odwotuja,cego budza_nast^puja_ce odpowledzi na zadane przez Wykonawc6w pytania:

l. Pytanie nr 457
^Zamawlaja_cy w dostarczonej dokumentacji proJektowej dla Centrum Sterowanla w Cdahsku
PRB/GDA/CS Tom II (zaproJektowaf urza,dzenia do podidczenia 24 punkt6w kaperowanych z
Cdahska l 6 punkt6w kaperowanych z Sopotu. Jednocze&nle z zat%czonych dokumentacji
projektowych dla w%ztf>w oraz wymagan SIWZ wraz z zalacznlkami wynlka, ze Zamawiaja_cy
wymaga wybudowania w Gdansku 36 punkt6w nadzoru wizyJnego (punkt6w kamerowych) co w
rzeczywi$tosd daje potencjalnle do ewenWalnego podta_czenia 42 punkt6w karnerowych do CS.
Czy wobec powyzszego Wykonawca w ramach pmJektu Tristan ma wycenic dodatkowy sprze,t w
Centrum Sterowania oraz podia_czenle do Centrum dla wi%kszeJ tlosd punkt6w kamerowych (42
$zt.) btednle wymienlonych w projekde (30 szt.) 7
Odpowledz Zamawiajqcego:
Zamawiajqcy lnformuje , ze w dokumentacjl projektoweJ PRB/GDA/CS/Z1

na str. 20 Je$t

zamleszczona tabela zawleraja_ca zestawienie materiat6w:
a) W poz. 8 Koder - nadajnik transmisji sygnat6w vldeo IP - szt. 48
b) Wpoz. 9 iajcznik kod6w - 48 szt,
c)

Wpoz, 16 Konwerter$wiatfowodowy l kanafowy - odbiornlk - szt. 48,

Wykonawca zobowia_zany jest dostarczyc i zamontowac urza_dzenla dla 48 kamer do Centrum
Sterowania Ruchem w Gdansku zgodnie z ww. dokumentacj$.'
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Zdan!em OdwoJuj^cego Zamawlaj^cy w swoJej odpowiedzl nie rozwiai wszystkich watpliwoki
zawartych w pytaniu, okreslaJa_c co prawda ilosc sprzetu do podta,czenia kamer, natomlast nie
udz!elaja_c odpowiedzi, co do ostateczneJ ilosci kamer, mimo wskazanej w pytanlu sprzeczno6cl w
tym zakresie wynlkaja,cej z dokumentacji proJektowej, co uniemozllwia poprawna, ka!kulacje, ceny.
2. Pytanle nr 463

,,Dziatefac na podstawie art, 38 ust. 1 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych zwracamy s/e z
pro$ba. o wyjasnlenie postanowleri SIWZ. Proslmy o udzielenle odpowiedzl w tryble art. 38 ust. la,
z uwagi na wage. wskazanych watpllwosd, kt6rych brak wyjasnlenla be_dzie skutkowat nlemozllWci
do usunle_da, po termlnie skiadania ofert, wad% po$te_powania uniemozHwiaja_ca. zawarcle
niepodlegaja_cej uniewaznieniu umowy w sprawie zam6wlenia publlcznego.
Dokumenty znajduj%ce siq w folderze *specyflkacje techniczne" l te zwla_zane z kazdym w$zfem w
folderze ^projekt branzowy" sa_ r6zne. W celu bardzlej szczeg6towego wyja6r>ienia

podajemy

przykfad: Dokument SST-DSM z folderu *specyflkacJe techniczne" o dokument DSM306opls,pdfz
proJekt branZowy/PBR_GDY_Wezey/306

r6znlsi s/'?. Wobec tego proszq o wyjasnlenie, kt6ry z

dokument6w, ma by6 brany przy przygotowywaniu oferty.
Odpowiedi ZatnawlaJ%cego:
Zamawlaja_cy inFormuje, ze w projektach branzowych za$tosowano urza,dzenla o parametrach
przewyzszajd_cych mlnlmalne wymagania zawarte w Specyfikac]ach Technlcznych.
Zamawlajacy przypomina, ze Wykonawca jest zobowia_zany do opracowania - dla wszystklch
branz z wyla_czenlem kanallzacJl teletechnlcznej - projekt6w

wykonawczych

zawleraja_cych

szczeg6towe rozwiazania, dob6r materiat6w i urza_dzen zapewnia]acych speMenle wymagafi
zawartych w PFU, Specyflkacjach Technicznych oraz w SIWZ | stanowlacych uszczeg6fowienie
zata,czonych proJekt6w branzowych. Na etaple opracowanla projekt6w wykonawczych dopuszcza
s/e zmlany w stosunku do projeke6w branzowych po uzyskaniu pozytywnej opinll Nadzoru ze
zastosowane rozwlqzanla speiniaja^ wymagania SpecyFikacjl.
Zastosowane

w projektach

przewyzszaja,

wymagania

branzowych

urza,dzenia

w zakresie

SpecyfikacJI Technicznych (SST).

nlekt6rych

parametr6w

Wykonawca moze zastosowac'

odpowiednlkl $petniaja,ce wymagania SST..,
Zdaniem Odwotuja,cego, 2amawlaJa_cy nie udzielit wystarczaja,co precyzyjneJ odpowiedzl takiej,
kt6ra umozliwitaby Wykonawcy wyliczyc kwoty wynlkajgce z przyjQtych rozwia,zart, Udzielona
odpowiedz nle usuwa ryzyka Wykonawcy zwia,zanego ze wskazanymi w pytaniu sprzecznosciami w
dokumentacJI projektowej, tym bardz)ej, ze zastosowanle wybranych przez Wykonawc^ rozwia_zan
uzaleznione Jest od zgody nadzoru Zamawiajqcego, kt6rej brak spowodowac moie wysokle kary z
tytutu op6zniert, a dodatkowo tego typu zaplsy uznai mozna za korupcjogenne w stosunku do
os6b maJa,cych ze strony Zamawlaja,cego wydawac zgodQ przy braku jasnych zasad jej wyrazanla.
3. Pytanle nr 460

,,Dotyczy

wymagah na reJestrator przejazdu

na czerwonym 6wtetle, Dla przeJazd6w na

skrzyzowaniu w trakcie trwania fazy czerwonej zamawlaJa_cy zsda powyzej 90 % wykrywalnoscl
przewlnien. Przy tak oplsanym systemie, jakl jest w $pecyfikacJI, gdzle przyrza,d

rejestrujqcy

zamontowany Je$t na bocznej, zewn$trzneJ konstrukcji bramownicy na wysoko$ci 3m, jest to
niemozllwe. Przyjmuj%c, ze troleJbusy i autobusy, kt6re w Gdyni s% bardzo licznym &mdkiem
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komunlkacji maJa, wysokos6 3SOO mm l diugosc 18000 mm, sa, w $tanle za$tawic wldok kamer na
$3$iednie pasy przez dtuzszy okres cza$u. Do tego dochodZQ. juz zamontowane w jezdni p%tle
indukcyJne dla sterowanla $ygnalizacJ$ $wietln$, Zamontowanie dodatkowych pqtlije$tzwi%zane z
dal$zym odeJiciem od linii zatrzytnania. Uprzejmle prosimy o modyflkacjq wytnagari lub zmian$
projekt6w budowlanych.
Odpowledz ZamawiaJQcego.
Zamawlafacy wyJa&nia, ze zamieszczone w SpecyfikacJ| Technicznej Systemu Zarzadzania Ruchem
(zaiacznik nr 7 do SIWZ p. 9.3.2, str. 66) wymaganle doktadnosci wykrywanla zdarzen przejazdu
na czerwonym swietle dotyczy doktadnoid dziatania uktad6w detekcji wykroczen umieszczonych
w nawierzchni (detektory pqtlowe) lub na ryglu bramownlcy (wideo detekcja) i w zwia_zku z tym
dzlafanie tych uMad6w nle podlega zakf6cenlu przez duze poJazdy. Dodatkowo Zamawlaja_cy
zwraca uwag$ na fakt lz kamera rejestrujajca wykroczenie pojazdu na czerwonym 6wietle Jest
umie$zczona za linl$ zatrzymanla, a wl$c w ob$zarze w kt6rym w czasle wyswletlania sygnatu
czerwonego nle moze przebywac zaden pojazd, z wyJajtkiem poJazdu popetniajqcego rejestrowane
wykroczenle, "
2danlem OdwotuJ^,cego, udzlelona odpowied2 zawiera sprzecznoici potwlerdzaja,ce
zawarta, w pytaniu. Przyrz^d do rejestracjl przejazdu na czerwonym swletle ma byd umieszc2ony
na wysokosci ponizej dachu autobus6w i troleJbus6w, co powoduje nle dajq,ca. sle okresll6 skal?
ryzyka zastanlania przez autobusy i trolejbusy !nnych pojazd6w i zwlazane z tym zmniejszenle
procentu wykrywalno^cl takich wykroczen ponlzeJ progu wymaganego przez Zamawiaja.cego bez
winy po stronie Wykonawcy.
4. Pytanie nr 461
,,Dotyczy odpowiedzI na pytania 16, 18 i 19 z dnia 8.09.2011. Zamawiaja_cy

wlelokrotnie

wskazu]e, ze przedmlot Zam6wlenla nalezy wykonac zgodn>e z dokumentacja., a dostarczone
urza_dzenla/$ystemy maj% byc zgodne co do ilo&d i parametr6w ze specyfikacjaml technicznyml.
Jednocze$nie Zamawlaj$cy potwlerdza, w odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 31.08.20ll, ze
wymagania specyfikacji technicznych l projekt6w branzowych sq tozsame, Tymczasem analiza
dokumentacji proJektowej pokazuje, ze zawlera ona mas$ bfed6w i niesp6jnoid co do llo$ti
wymaganych urz$dzeri oraz zapisy, kt6re wskazufa ze nie da s/e poszczeg6lnych system6w
zrealizowa6 (nie lstnlej$. takie rozwia_zania technologiczne jak opisane). Niekt6rych projekt6w r^cz
brakuJe. Jak Zamawlaja_cy wyobraza soble realizacj$ projektu w powyzszeJ sytuacji? Wykonawca
reallzujQC

proJekt w dobrej

wierze przy

akceptacji

dostarczanych rozwi%zari

nara*a si$

kazdorazowo na ryzyko ich odrzucenia z uwagi na drobne nlezgodno6d z dokumentacja,
projektow%. Bardzo prosimy o Jednoznaczne funkcJonalne opl$anie przedmiotu zam6wienla
adekwatne

do przyJ$tej

formufy

zaprojektuj

i

wybuduj

l

okreSlente

wi&afych

ilo&d

po$zczeg6lnych element6w/system6w do dostarczania oraz potwlerdzenIe, ze zaplsy zata_cznlk6w
do PFU (dokumentacji projektowa zawieraJqca wiele bJ$d6w i nle&dsfo$c|) nie b$dq wia_za_ce dla
wykonawcy.
Odpowledi ZtimawIajQcego;
Zamawiaja_cy lnformuJe, ze dla zakresu realizacji I, // / III etapu rob6t zajqczyl kompletna_
dokumentacJe. projektowa..
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Zamawiajacy przypomlna ze Wykonawca Jest zobow|$zany do opracowania - d/a wszystkich branz
z wytaczenlem kanallzacji teletechnicznej - projekt6w wykonawczych zawieraJqcych szczeg6towe
rozwiazanla, dob6r materiai6w I urzo_dzen zapewnlaj$cych speinienie wymagari zawartych w PFU,
Specyfikacjach technicznych oraz w SIWZ i stanowa,cych uszczeg6fowienle zaf%czonych proJekt6w
branzowych. Na etapie opracowania projekt6w wykonawczych dopuszcza sie_ zmiany w stosunku
do pmjekt6w branzowych po uzyskanlu pozytywnej oplnii Nadzoru, ze zastosowanie rozwl%zania
spetnlaj3 wymagania Specyfikacji Technicznych.
2astosowane

w

projektach

przewyzszaja_

wymaganla

branzowych

Specyflkacji

urzajdzenia

w

zakres<e

Technicznych (SST).

nlekt6rych

parametr6w

Wykonawca moze zastosowat

odpowledniki spefniaja,ce wymagania SST.
Zamawiajacy zwraca uwag$, ze dokumentacjq projektowa_ budowlan% i wykonawcza_ dla etapu IV
realizacJI musi opracowat Wykonawca."
Odpowiedz

ZamawlaJ^cego

rozpoczyna

zdanie

stwierdzaj^,ce

kompletnoic

dokumentacji

projektowej zatqczonej do zakresu realizacji I, II I III etapu, kt6re w ocenie Oferenta nie zawiera
prawdy. Obowl^zek wykonania proJekt6w wykonawczych przez Wykonawc^ w zaden spos6b nle
usuwa ryzyka

zwla^anego z brakami I sprzeczno^ciami w dokumentacji

proJektowej, tym

bardzleJ, ze zastosowanie wybranych przez Wykonawc^ rozwia,zan uzaleznione jest od zgody
nadzoru, co w kazdym wypadku nalezy uznad za korupcJogenne, gdyz osoby wydaja,ce takowe
zgody b^da. mialy ^wladomosf skutk6w ich nle wydanla dla Oferenta.
Maja,c powyzsze na uwadze, wnoslmy, jak na wst^pie.

2aia,czniki:
1)

dow6d uiszczenla wpisu,

2)

dow6d przekazania kopii odwolania Zamawiaja_cemu,

3)

odpis z Krajowego ReJestru Sa_dowego,

4)

pe!nomocnictwo do ztozenia ww. odwotania.
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ING&i)
lNG Kiink Sh|ski S.A.
U1. Sokolsku 34
40-086 Katowice

[

]

Potwierdzenie Transakcji

Nr lransakcji w lNG Banku Sl^skim S.A,: 64001104930 Data ksiQgowanin: 20.10.2011 Data transakcji: 20.10.2011
Rncliunckwinien:
lNG Bank 6l
04 1050 0086 1000 0022 7364 3854
ASSECO POLAND S.A.
UL.OLCIIOWAH
3S-322RZESZ6W

Tytul:
WPIS DOODWOT,ANIA W POST^POWANIU
GMINA MIASTA GDYN1 NA ZnsTTEGROWANY
SYSTF.M ZARZA,DZANlA RUCHEM TRJSTAR

Rnctuinck ni;i;

NBP O/Okr, w Warszawie
60 1010 10100081 3622 3100 0000
URZAD ZAM6WlE7s[ PUBLlCZNYCH
UL.POSTgPU17A
02-676 WARSZAWA

Kwota;

Sxczcg6ly operacji:
CIBPRZ

uuluklnmicinlc |in1wlom*i>mf reoli7iW|l polOCOrtia prK>]DWll, DokuraCill apUR^dzony m po<l4lHwio Qrt.7 u>tflwy 't, (lllin 29 i
665 r yjrt7nlc|w,ytHi zmianDmi), Nlc wymrt^Mpodp!w flnl 8lfll)pI*i.

1 l9<>7 Trawa banl<owPSO (Dz.U. Nr 72 7.2l)(U. roku, pu^.

Wygenerowano: 20-10-2()1)

2A ZGODNOSC
Z ORYGINAtEM

KRAJOWYREJESTKSU>OWY

^U.P**lSUCT2WT^M*tSUSTJ*KTJJ,PWiUUCTJ>

Stan na dztenZJ8JMll godz.
NunwrKRS: OOO0033391
ODPKAKTUALNY

; UST.3, MK. UOST. u, PML l<UST. 2NCT^2,WK. UUST. 1
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Potwierdzenie Transakcji i

Nr transakcji w ING Danku Slqskim S,A.: 64001 ]04939 Data ksicgt>wama: 20.10.2011 Data transakcji: 20.10.2011
Rachunek winicn:
INGBank&tpki
04 1050 0086 1000 0022 7364 3854
ASSECO POLAND S.A,
UL. OLCHOWA 14
35-322 RZESZOW

Tytul:

BH Regionalne Centrum Rozliczcri Olszlyn
18 I030 1508 OOOOOOOS 50023ll3
DZIELNICA MOK.OT6W M,ST. WARSZAWY
UL. RAKOWmCKA 25/27
02-S17WARSZAWA

S/czeg6ly nperncji:

OPLATA PELNOMOCNICTWA DLA
DOMlNlK H.ERBERHOLZ

d6S L p6inicjizym<

Kachiinck ma;

Kwota;

CTBPliZ

iio putwiercl7.ciilK lxMizH^|J poIeucnifl prrol^W!l- nokulflont BpOTZ^clrnny M pOilslflwie un.7 lifltflwy ^ (lii[d 29 Bioqinia hJ^7 I'j'awa bwnVnwcgo (I)7,U, Nr 72^2002 rabl. ]>M,
illl). Niu wymogQ po<(plsii ani 9Un^lu.

Wygcncrowano: 20-10-20l 1
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P O L A N D

Warszawa, dnia 18.l0.20ilr,
PEtNOMOCNICTWO
w lmieniu sp6tkl pod firma. Asseco Poland Sp61ka Akcyjna z sledzlba. w Rzeszowie przy ul,
O|chowej 14, wplsanej do Krajowego Rejestru Sa_dowego przez Sa,d Rejonowy w Rzeszowle, XII Wydzla4
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa,dowego pod numerem

KRS: ODQ003339l, z kaplta*em zaktadowym w

wysokosei 77 565 S30,00 zt optaconym w catosci, zwanej daleJ ,,Wykonawca,", udzie|amy nlnlejszym Panu
Domln!kowl Herbarholz
legltymuja_cemu sle_ dowodem osobistym o numerze ARZ236294
pe+nomocnictwa do dziatanla w lmieniu l na rzecz Wykonawcy w zwia_zku z ubleganlem sie. Wykonawcy o
udzielenie zam6wienla publicznego na ,,Zintegrowany System Zarza,dzanla Ruchem TRISTAR" nr sprawy
EZP NR MN,271.78.20ll (dalej: Zam6wienie), og<oszonym przez Zamawiaja,cego, tj. Gmlna Miasta Gdyni,
Al. Marszatka PHsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Prezydenta Mlasta Gdynl dziataJa,ca:
- w lmieniu wJasnym oraz
- w lmleniu l na rzecz Gmlny Miasta Sopot z sledzlba. 81-704 Sopot, ul. Ko4ciuszkl 25/27
- w lmieniu l na rzecz Gminy Mlasta Gdarisk z sledziba. S0-803 Gdarfsk, ul. Nowe Ogrody 8/12
Petnomocnik umocowanyjest w szczeg6lnosci do:
1. parafowania, podpisania l ztozenia oferty wraz z zata.cznlkami (w tym wymaganymi o^wladczeniaml l
dokumentaml), a takze wprowadzania zmian do oferty przed upfywem terminu sWadania ofert albo jej
wycofanla,
2. potwlerdzanla wszelkich dokument6w za zgodno3d z oryglnatem,
3. forrmitowania pytart i zwracanla si^ do ZamawiaJacego o wyJa^nlenia dotycza^ce Zam6wienia, Jak r6wnlei
udz|elanla odpowledzl na pytanla ZamawlajE(.cego,
4. reprezentowania Wykonawcy podczas negocJacji, procedury otwarcia ofert oraz przegla.dania ofert
pozostalych oferent6w oraz dokurnentacJl przetargowej,
5. wniesienla wadium lub lnnego zabezpieczenla wymaganego przez ZamawiaJe(cego,
6. przygotowanla, podpisanla l wnleslenla wszelklch srodk6w ochrony prawnej przewidzlanych w Ustawie
Prawo zam6wieri piiblicznych (tekstjednollty; Dz.U.07.223.l655 z p6zniejszymi zmlanami) w szczeg6lnoscl
odwotan, przysta,plen do post^powania odwotawczego l skarg oraz reprezentowania Wykonawcy w tym
zakresie przed Zamawlaj^cym, Krajowa.Izba.Odwotawcza.oraz sa.daml,
7. do podejmowanla lnnych czynno^cl w zwla_zku z Zam6wleniem (ale nie do zawarcia umowy na reallzacje.
Zam6wienla) | podejmowanla wszelklch dzlafari zwlq,zanych z realizacja,Zam6wienla.
Petnomocnictwo jest wazne do momentu ostatecznego rozstrzygni^cla post^powania o udzlelenie Zam6wienia,
a w przypadku wyboru ofercy Wykonawcy do momentu zreallzowania Zam6wienia, jednak nle dtuzej nlz rok od
wystawlenla ninie]szego petnomocnictwa.
Petnomocnik nle jest uprawnlony do udzlelania dalszych petnomocnlctw.
Za Asseco Poland S,A.

i

i

i ;

3prezes

Assaco Poland S.A. z sledzib^.w Rzeszowle, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzesz6w, tol,: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550
wwwasseco.pl, e-maii: lnfo@assoco-pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 0i0334578
S^d Rejonowy w R^eszowle, XII Wydzlat Gospodarczy KraJowego ReJestru S^dowego, KRS: Q000033391
Wysoko^fi keplta*u /aktadowego: 77 565 530,00 PLN, wysoko<W kapl^tu wptaconago: 77 565 530,00 PLN
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Na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp potwlerdzam odbi6r czytelnego 17- stronicowego
faksu w postQpowaniu o udzielenle zam6wienia publicznego na ,,Zintegrowany System
Zarza,dzania Ruchem TRISTAR"
Potwierdzenie proslrny przeslac na nr: 022 607 74 05

Pleczqtka firmy:

Data otrzymanla
faksu

i nazwisko osoby odbieraja,cej
faks

Podpis

