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Dot. : postgpowania prowadzone go w trybie przetat gu nieo graniczone go na:

,,Wykonanie instaiacji elektroenergetycznych wewngllznvch oraz wymiany instalacji

,yri.-,, CCTV w part ingu podziemnym pod ul. Waryrflskiego, nad stacj4 metra

,rPolitechnika" w Warszawie."

Nr postgpowania ZDMIUM/D ZP 13 4 IPN 129 120'

Miasto Stoleczne Warszawa - ZarzqdDr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust' 1 pkt

3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 200a r. Prawo zarn6wieh Publicznych (Dz' u ' z

ZO tg, poz. | 843 z p62n. zm.) odpowi ada na pytania Wykonawcy'

Pytanie nr I
linorrg o modyfikacjg par.l ust.13 Umowy, w zakresie: ,,wykonawca_ponosi-

odpowiedziatnoSe tu"iiUoAy powstale w zwiqzkuz niewykonaniem lub nienaleartym

wykonanie obowi4zk6w przezpracownik6w wykonawcy lub os6b trzecich, w tym

poa*ytorru*"6w, kt6rymi wykonawca poslugiwal sig przy wykonywaniu przedmiotu

umowy".
Odpowiedf:
Zamavtiaiqcypozostawiazapisyumowybezzmian'

ust.14 Umolvy, w zakresie ,,(. ..) zawinionego niewykonania lub

wykonarria piu. i obowi4zk6w wynikaj4cych z ninieiszq

Umowy".
Odpowiedz:
Zatnawiaiqcypozostawiazapisyumowybezzmian'

Pytanienr3 . -!2,:^_:^,-.-1^+, ,1-wnorrg 
o wprowadzenie do par.7 umowy, zapisu ,,,w tazie op6znienia w platnosci

Zarnawiaj4cy zaplaciWykonawcy odsetki'zaiaZdy dziefiop62nienia, zgodnie z ustaw4 zdnia

8 marca 2013 roku o przeciwdzialaniunadmiernym op6Znieniom w transakcjach

handlowych(Dz.U. z 2019t. poz' 1 1 8, z p62n'zm'"

0dpowiedZ:
Zatnawtaj4cypozostawiazapisyumowybezzmian'

Pytanie nr 2
Wnoszg o modYfikacjq Par.l
zawinionego nienaleZYtego
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Pytanie nr 4 r : - ---^r- ,{^ oLnrzrrsfani A

Wnoszg o wskazanie przypadk6w vtylqczajqcych prawo do skorzystania z gwarancJl

okre5lonej w Par.8 UmowY'

Odpowiedf:
ZaiawiaJqcy pozostaw ia zapisy umowy bez zmian

fli:il ffiro*uazenie do par.9 Umowy, zapis: ,; z gw.r--*rcii wyNqcTT sig wadv powstale

na skutek: dzialaniaprzyczynzewf.Qtrzny;h tj.;g#, *ldy oraz warunk6w atmosferycznych

(wyladowania elektrostltyirn", buize, rra.rt"ttiu pioruna, wiatr), uszkodzenia mechaniczne

lub elektryczne wywol ane przez Zanawiaj4cego' w szczeg6lnoSci wynikaj 4ce z niewla$ciwej

eksploatacji Przedmiotu tJmowy "i"rgil"95 
'z-Instrukcj4 

Obstugi (o ilg taka jest) i

szkoleniem, modyfikacji wewngtrznej priedmiotu Umowy. Gwarancj4 nie s4 objqte materialy

eksploatacyjn. i podr"spoly ulegajq"L ttut*utnemu zuZyiiuw czasie eksploatacji Przedmiotu

UmowY".
0dpowiedf:
Zarnawiaj4cypozostawiazapisyumowybezzmian'

Pytanie nr 6
Wnoszg o wykreSlenie w par.l2Umowy slowa,,op6Znienie" i w to miejsce wpisanie slowa "
zwloka".
OdpowiedZ:
Zaiawiajacypozostawiazapisyumowybezzmian'

Pvtanie nr 7
Witotrg o wykre5leniepat'12 ust'3 Umowy'

OdpowiedZ:
Zaiawiai4cypozostawiazapisyumowybezzmian'

-rJj:il 
Tu?rrr.nr" kar umownych wskazanych w par.l2 umowv co najmni ei o 10oh'

Niezaleznie od przysluguj4 cej zanawraj4cemu uprzywilejowan:j Pozycli zanawiaj4cy

powinien tak uksztahowae treS6.r-o*y, a|y rcalizaqazan6wienia byla moZliwa (np' wyrok

o sygn. akt KIO ZS3ll4).Celem ,u^u**iqr.go po*i*o byd r6wniez d4Zenie do osi4gnigcia

korzystnych rynkowo cen. Zamawiu.iqfy;i" iowinien konstruowa6 umowy w spos6b' kt6ry

negatywnie wptynie na iloSd ,loZonyiiw przetargu-ofert' Nie moZe tak:Ze ptzerzuci6 calo6ci

ryzykagospodarczego na wykonawcg(*y-k SEau OnEgowego Warszawa-Praga o sygn' akt

IV Ca 508/05). OkreSlaj4c wysokoS6 t*'"-o*"y ch, zamawiajacy powinien jednak kierowa6

sig zdrowym rozs4dkiem. Zbrt restrykcyjne i ibyt-wysokie kary umowne z jakimi mamy

doczynienia w tym przypadku , * potiiitti" 
" 

*yiikajEcqz ustawy o finansach publicznych

konieczno5ci4 ich dochodzenia pr)"t zanawrajqcego mo2e prowadzi6 nie tylko do

negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale byi powodem niemoznoSci zrealizowania

zam6wienia. Podkreslenia wymaga tbkt, iz kara umowna powinna sklania6 wykonawca do

realnego, zgodnego z tresci4 zawartsi umowy, wykonania ciqz4cych na nim na mocy tej

umowy obowi4zl6w a nie stanornrid poAttu*g do zachwiania plynnoSci finansowej

wykonawcy w trakcie realizaili zam6wienia'

tffii'irfy porortu*ia zapisv umowv bezzmian'
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ilfiU""t3".*"uzenie do pat'l2Umowy'.'apisu:':,:amawiaj4cv jest zobowi4zany do

Wznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaptzestania naruJzeR otttstottych powyZej'

Dopiero po jego brr;k"t""^y- "p'ly*i. 
*u pru*o ou ci41eniawykonawcy karq umown4"

Odpowiedf:
Zattawiajqcypozostawiazap\syumowybezzmian'

Pytanienrl0 r :- r^ -^-1l rTmnrrn,qniqr zoorlneso zart.!44ust. l pkt3ustawyz
Wnoszgowprowadzeniedopar'l4UTo*"y'zapisuzgodnegozart't44ust'1
dnia2gstycznia zon+ r.- prawo ,arnoiiett'p.tuti.rtty.h.,.znowerizowanego poprzez ustawq z

dnia 3l marca 2020 r. o zmianie ";l;*y 
o ,,"itg6lttych rozvtiqzgnia;h zwi4zanych z

zapobieganiem, przeciwdzialanie mi t*ilcianiem COVp-19' innych chor6b zakaLnych oraz

d;;ffit;h r,i*i svtuacl i krvzvsowv ch otaz niekt6rych innvch tttll-, 
^^-^-, ^

1) zmiang terminu wykonania umowy i"6;.i"'ESci, luU czasowe zaw\eszenie wykonyrvania

umowy lub jej czEic\,

2)zlriangsporoU.rt"ykonywaniadostaw'usluglubrob6tbudowlanych'
3) zmiang zakresu !*iui"r.niu *yton*ry"i oapowiadaj4c4 j;j '-]Tq *i=f-*t:l:
wykonawcy_oilewzrostwynagrodzeniaspowodowanykaad4kolejn4zml^anqn|e
pi"eWo""y 50% wartoSci pierwotnej umowy'

OdpowiedZ:
Zarnawiajqcypozostawiazapisyumowybezzmian'

Pytanie nr 11

Czyvtyraaai4Pat'rstwozgodqnazawarcieumowyRODO?Wz6rwzal4czen\u'

iffitTr*y ,,i. *yruz azgody.Kwestie zwiqzanez RoDo Umowa reguluje w par' 16'

Pytanie nr 12 
--^:-- - a^:^ lAli-^o ?o16 r rv

zgodnie ztrekciqkozporz4dzenie Ministra Rozwoju z dnia26l\pca20l6 r' w sprawe

protokolu postgpowania o udzielenl. ,u-o*ienia public znego (Dz' u' z 2016 r '' poz' 1 128)

uprzejmie proszg o ,polea"enie kopii frotokolu, (i otycz4cego wartoSci szacunkowej

zam6wienia) i przeslanie go faxem nuio IOZZI SOO Sb 361 (022) 6641418 lub na email:

natalia.nowak@konsalnet' Pl

Odpowied2:
igia"i" z pkt.2 protokolu z postqpowania wartoS6

wypetnia dopiero po otwarciu ofert'

szacunkow q zxn6wietia Zamawiaj 4cy
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