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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetargu nieograniczonego na: ,,
Bie24ce utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do potrzeb u2ytkownik(x urzqdzeit
sygnalizacji Swietlnej na terenie m.st. Warszawy w czterech niezaletnych obszarach',
Nr postgpowan ia ZDM NIVIIDZP / 58 tPN/52lt 9.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Drog Miejskich na podstawie art. 38 ust. la
ustawy z dnia?9 stycznia2004 r. Prawo zamowieh publicznych (t.j. Dz. tJ. z2olg, poz. l9g6
z poin. zm.) odpowiada na pytania zadane przezWykonawcow.

Pvtanie l:
Czy zamawiaJqcy dopuSci zmiang zapisow $ 2 pkt I wzoRu LAB,EZPIECZENTA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWy na nastepuj4ce:

s2

l. Gw'qrant nieotJwolalnie, bent'arunkowo, na zasadach przewidzianych w niniejszej
Gwaranc.li, oraz na piemtsze pisemne zqdanie gv,aranluje na rzecz Benetrclenia
Gw'arancji:
l) zaplalg do kwoQ $low,nie: ...) z ry*tulu

ni ewy ko nani a lu b ni e na I e ry te go v'y kon an i o (lmow y
2) zaplatg do in\-oty (slownie:

rgkojmi za wady firyczne lub prdwne.
) z tytulu

Odpowiedf:
Zapisy wzoru zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy zostaj4 bez zmian.

Pvtanie 2:

Czy ZamawiaSqcy wyrazi zgodg na okreSlenie l4cznej (maksymalnej) kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i tym samym dopusci zmiang zapisow $ 2 pkt 2 WZOp1U
ZABEZP IECZ ENTA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY NA NU'IQPU., 4'".
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2. Kwoty Gwarancji okreSlone w ust. I odpowiednio w'pkt I i pkt 2 stanowiq gorne gyanice
odpowiedzialnoSci Gtvaranta, a kazda wyptata z tytulu Gwarancji obniza odpowiedzialnoSc
Gwaranta z danego Q,tulu o wysokoSc wyplaconej lovo|,.
Lqczna kwota wyplat z gvarancji nie moie przekroczyt kwoty....

OdpowiedZ.
Zapisy wzoru zabezpieezenia nale2ytego wykonania umowy zostaj4 bez zmian.

Pvtanie 3:
Czy Zamawiaj4cy dopuSci zmiang zapisow S 3 WZORU ZABEZPIECZENIA
NALf,ZYTEGO WYKONANIA UMOWY na nastgpu.l4ce:

1. Niniejsza Gwarancja jest wahno w okresre:
1) od dnia ....... do dtio ... w zakresie roszczen z tytulu
niew'ykonania lub nale2ytego wykonania umowy
2) od dnia . do dnia .. - w zakresie roszczen z tytttlu
rgkojmi za wady fizyczne lub prcrwne.
2. Po uptywie olcresu waznoSci, okreSlonego w ust. I , niniejsza Gwarancja powinna zostctc

zv'rocona Gwarantowi.

Odpowiedi:
Zapisy wzoru zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy zostaj4 bez zmian.

Pvtanie nr 4
OdnoSnie problemu z zal1cznlkiem nr 2 do postgpowania ZDMNMlDZPls9lPNlszllg.
W powyzszym dokumencie istnieje mozliwoSc edycji tylko kolumny E, a pozostale kolumny
s4 zablokowane, przez co nie ma r6wniez mozliwo5c zmiany ich wielkoici. Z tego wzglgdu
suma wartoSci znajduj4ca sig w kolumnie G, kt6ra to kolumna jest zablokowana ( doktadnie
komorka G69 i G71) nie wySwietla sig w postaci liczb, a w postaci### ze wzglgdu nato,2e
komorka ta jest za w4ska.

Uprzejmie prosimy o informacjg czy istnieje mozliwoSc edycji tego dokumentvprzez Panstwa,
poszerzenie kolumny G i udostgpnienie dokumentu.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, i2 treS6 zal4cznika nr 2 zostaje bez zmian. Dla wygody
Wykonawcy udostgpniamy zal4cznik nr 2 z poszenone kolumn4 G, ktory stanowi
integraln4 czgSd Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia.
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