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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie
opracowania pt. Analiza przestrzenna oraz ekonomiczna rozttiqzafi geometrycznych
wybranych ulic w Warszawie".

Numer postgpowania: DPZI 82 IPN I 7 0 I I 6.

W zwi4zku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawcy, Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd
Dr6g Miejskich odpowiada zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zam6wieri
publicznych (Dz. U z 2015r. poz. 2164 z p62n.zm.), jak nastgpuje:

Pytanie:
Zamawiajqcy w SIWZ w rozdziale IV 14z6r Umowy, paragrafie 10, pkt 2 wskazuje, i2 za oodinienie w
zakoriczeniu prac oraz w usunigciu wad lub innych zobowiqzan z tytulu rgkojmi, Wykonawca zaplaci
Zamawiajqcemu karg Umownq w wysokoici 0,5%o.

Naszafirma stoi na stanowisku, uwzglgdniojqc stqndqrdowe zapisy um6w, powszechnie stosowanychw obrocie
gospodarczym, i2 nadmieniona wysokoii kar Umownych jest raiqco wyg1rowana w rozumieniu art. 484 $ 2 k.c.
W przypadku opdinienia, nie wynikajqcego z zaniedbari Wykonawqt, ojedynie z przyczyn od niego niezaleinych,

iu| po 40 dniach, wysokoit kar Umownych zrdwna sig z wysokoiciq kar w przypadku odstqpienia od Llmowy z
przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedziolnoit l(ykonawca.

Maiqc powyZsze na uwadze, niniejszym wnosimy Wjainienie c4v Zamqwiajqq) zamierza naliczac karv umowne
w pr4vpqdku ieieh lfykonqwca nieterminowo zakoric4v orace lub usunie wad) lub nieterminowo Wkona inne
zobowiqzania z tvtulu rekoimi ale z orzvczvn od niego niezaleinvch.

Jednoczefnie Wvkonowca wnosi o aniane zapisu SIIYZ w rozdziale IV, parasraf 10. okt 2.1) oraz okt 2.2)
(oraz odpowiadajqce temu fragmenty ogloszenia itp.) w tym zql{resie, bv zamiast zaoisu: .,za opLinienie w
zqkoficzeniu prqc w wysokoici 0,5% ustalonego wynogrodzenia brutto, o kt6rym mowa $ 3 ust. I (Jmowy, za
kaldy rozpoczgty dziefi opdinienia w terminowym zakoriczeniu prac" wprowadzii nostgpujqcy: ,.za zvloke w

zskortczeniu oroc ut tovsokolci 0,05%0 ustaloneso wynagrodzenio brutto. o ktdrvm mowa I 3 ust I (Jmowv, za

kaZdv roztoczetv dzlefi zwloki w terminowvm zakoficzeniu orac" oraz zamiast zapisu: ,,za op6inienie w

usunigciuwadlub innychzobowiqzafiztytulurgkojmi, oktdrychmowaw $3 zsr. I Umovry-wwysokoici
O,So%ustalonego wynagrodzenia Umownego brutto za kaidy rozpoczgty dzieft op1inienia w usunigciu wad lub
innych zobowiqzafi z tytulu rgkojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego" wprowadzic nastgpujqcy:

,,zazwlokewusynigciuwadlubinnvchzobowiazafiztvtulurykoimi,okuirvchmowaw$3r\stlUmowv-w
wvsokoSci 0.0S%oustalonego wvnagrodzenia Umownego brutto za kqidv rozpoczetv,dzieri zwloki w usunieciu
wad lub innvch zobowiozafi z tvtulu rekoimi w termini,e wvznaczonym orzez Zamawiaiacego"

OdpowiedZ:
ZamawiajEcy naliczy kary umowne zgodnie z postanowieniami umowy.
Zamawiajqcy nie wyrditazgody na zniang postanowieri umowy.

DPZIARO, zzp@zdm.waw.pl
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Zamawiajqcy informuje r6wnie2, i2 zgodnie z art. 38 ust. 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U 22015r. po2.2164 zp62n.zm.), dokonuje zmiany treSci
Specyfi kacj i Istotnych Warunk6w Zam6wi enia.

W zwi4zku zpytaniami, kt6re wplyngly od Wykonawc6w Zarnawiajqcy przedluZa termin
skladania i otwarcia ofert:

Nowy termin skladania ofert: 08.08.2016 r. godz. 10:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 08.08.2016 r. godz. 11:00.

W zwiqzku z powyZsrym w rozdziale I SIWZ pkt 9.14., 12.1., 14.1. otrzymuj4 nowe
brzmienie:

9.14. ,,Ofertg nale?y umie5cid w zamknigtym opakowaniu, uniemo2liwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by6 oznaczone
nazwq (firmq) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zarzqd Dr6g Miejskich
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa oraz opisane ,,Wykonanie opracowania pt.
Analiza przestrzen na oraz ekonomiczna rozwiqzari geometrycznych wybranych
ulic w Warszawie" Nr DPZl82lPNl70ll6. Nie otwierad przed dniem 08.08.2016r.
do godz. 1l:00".

12.1. ,,Oferty powinny byd zlolone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120, Kancelaria - pok. 16, w terminie do 08.08.2016r., do godziny
10:00."

14.1. ,,Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120,
Warszawie, w pokoju nr 311, w dniu 08.08.2016r., o godz. 11:00."

W wyniku zmiany tre6ci Specyfikacji Istotnych Warunk6w ia, Zamawiajqcy
) ustawy Pzp.
niezwlocznie po

dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust.
JednoczeSnie zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy Pzp,

zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biulety Publicznych,
zamieszcza informacjg o zmianach w swojej siedzibie orazna

Otrzvmuia:
Wykonawcy biorqcy udzial w postgpowaniu


