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Dot. : po stgpowania prowadzone go w trybie przetar gu nieo graniczone go na :

,,Dostawa nowych opraw oswietleniowych w technologii LED".
Nr postgpowania: ZDMNMIDZY t 6ltpN t 53 tZ}

Miasto Stoleczne Warszawa _ 7,?rzEd Dr6g Miejskich na podstawie art. 3g ust. I pktl) otaz ust' 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wieh publicznych (Dz.IJ. z20l9,poz. I dpowiada na pytan konuje zmiarry trescispecyfikacji qr zam6wienia pop lczniknr I do opisuPrzedmiotu rygowanie *ro* terminu skladaniai
otwarcia ofert.

Pytanie I
Dot. $15 ust. 1-5 Umowy
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, 2e zamiarem Zamawiaj4cego jest nabycie wyl4cznie
praw autorskich, praw do baz danych lub odpowiednio ticenc;i do dokumentatji' oraz
oprogramowania dostarczonych przez wykonawca, w szczeg6lnosci, ze celem
Zamawiajqcego nie jest nabycie od Wykonawcy innych praw wlasrros.i int"lektualnej do
dostarczonych rozwiEzah i technologii (w tym patent6w, wzor6w pomyslowy ch, czy
u2ytkowych).
W zwi4zku z powyhszym i powyhszego, uprzejmie prosimy o
dodanie do gl5 Umowy nastgp
,,Dla uniknigcia wszelkich w ie potwierdzajq, ie postanowienia
niniejszego paragrafu nie 

_ 
obejmuiq jakichkolwiek prqw wlasno-iii intitektualnej do

innych aniieli roz
ndardowego, jak nia

w szczegdlnoici lub
udzielenio mu licencji na jakiekohuiek potenty, prawa ochronne na wzory uzytkowe, prqv,a z
rejestracji wzor1tv przemyslowych, a tqkie jakiekolwiek inne prrro io rechiologii i
rozwiqzait zawartych lub dostarczonych przez Wykonawcg w romaci przedmiotu tJntowyl,

OdpowiedZ
Zamawiajqcy informuje, iz dokonal zmiany $15 Umowy.
JednoczeSnie Zamawiajqcy wyjaSnia, iz po dokonanych zmianach $15 Umowy zamiarem
Zamawiajqcego jest nabycie, nieograniczonej czasowo, licencji niewyl4cznej do
nielimitowanego korzystania z Utwor6w tak do caloSci, jak i do kazdego elementu orzv prawo
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do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zalelnych praw autorskich do tych Utwor6w
oraz wlasnoSd noSnik6w lub egzemplarzy, na kt6rych Utwory zostaly utrwalone.

Odnosz4c sig w szczeg6lnoSci do Utworu, kt6rym jest Projekt Oprawy, Zarnawiaj4cy przede

wszystkim chce miei mo2liwoS6 udostgpniania Projektu Oprawy w ramach kolejnych
postgpowari o udzielenie zam6wienia publicznego tak, aby wykonawcy mieli mo2liwoSi

zapoznania sig z nim i dostarczenia opraw na podstawie tego Projektu Oprawy lub dokonania

zmian lub poprawek w Projekcie Oprawy i dostarczenia opraw na podstawie zmienionego

Projektu Oprawy.
W przypadku Utworu, kt6rym jest System zdalnej kontroli oraz inwentaryzacji infrastruktury

w zakresie, w jakim system ten stanowi opracowanie dedykowane, Zamawiajqcy r6wniez

chce mie6 moZliwoS6 wprowadzeniazmian, modyfikacji lub poprawek, zar6wno przez siebie,

jak r przez podmiot, kt6ry dzialal bgdzie na zlecenie Zarnawiai4cego. W tym zakresie

Wykonawca zobowi4zany jest do przekazania Zarnawiaj4cemu w ramach Umowy i
wynagrodzenia umownego kod6w zr6dlowych, kt6re umoZliwi4 wykonanie tych zmian,

modyfikacji lub poprawek.

Zamawralqcy informuje, iz celem Zamawiajqcego nie jest nabycie od Wykonawcy patent6w,

wzor6w pomyslowy ch, czy uZytkowych.

Pytanie 2
Dot. $15 ust.4 i 5 Umowy
Uprzejmie prosimy o wyjaSnienie rozroZnienia w Umowie pomigdzy zakresem przeniesienie

praw autor.ti.n ao Utwor6w wchodz4cych w sklad Projektu Oprawy wraz z Dokumentacj4

techniczn4 Oprawy (ust. 4) oraz do Utwor6w wchodz4cych w sklad Projekt6w oraz

Dokumentacji z wyl4czeniem Projektu Oprawy wraz z Dokumentacj4 Techniczn4 Oprawy

(ust. 5).

Systematyka oraz brzmienie ust. 4 i 5 Umowy wydaje sig rozroZniai zakres przeniesienia

piaw autorskich do tych dw6ch kategorii Utwor6w (wskazuj4c, np. Ze tylko w przypadku

Utwor6w wchodzEcych w sklad Projektu Oprawy wraz z Dokumentacj4 Technicznq Optawy

przeniesienie nastgpuje ,,w pelnym zalcresie),jednaliZe ostateczne brzmienie obu ustqp6w otaz

zakres p6l eksploatacji jest w zasadzie taki sam.

Jak roiumiemy, celem Zamawialqcego bylo uregulowanie wg2szego zakresu przeniesienia

praw autorskich do pewnych element6w Utwor6w, np. technicznej dokumentacji

rri"doty.r4cej wygl4du iewnEtrznego opraw lub element6w standardowych dokumentacji,

kt6re Wykonawca powinien m6c w ptzyszloSci stosowa6 w innych projektach.

W zwi4iku zpov,rylszym uprzejmie prosimy o wyjaSnienie powy2szej kwestii i skorygowanie

tresci $15 ,ri. 4 i 5 Umowy tak, aby precyzyjnie v,ryraZaly konieczny dla Zamawiaj4cego

zapes-przeniesienia praw autorskich lub ewentualnie udzielenia licencji do poszczeg6lnych

komponent6w dokumentacj i.

OdpowiedZ
Zamawiajqcy informuje, iz dokonalzmiany $15 Umowy.

Pytanie 3
Dot. $ 15 ust.8 Umowy
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, Ze przenies\enie przez Wykonawcq na Zamawiaj4cego

praw 
-autorskich 

lub licencji do zmian, poprawek lub modyfikacji Utwor6w (w tym

oprogru1;1owania) dotyczy jedynie takich zmian, kt6re zostan4 wprowadzone przez

Wyk-onawcg w wykonaniu obowi4zk6w wynikaj4cych z Umowy (a nie wszelkich przyszlych

mo2liwych zmiani aktualizacji, kt6re mog4 pojawi6 sig na rynku).
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W zwi4zku z pov,ryZszym zwracamy sig z uprzejm4 proSb4 o doprecyzowanie postanowienia

w nastgpuj4cy spos6b:

,,Postonowienia niniejszego paragrafu stosuje sig odpowiednio do wszelkich zmian, poprawek
i modyfikacji w \Jtworach lub ich elementach, do dostarczenia kt6rych Wykonowco iest
zobowiqzany na podstawie (Jmowy z tym, 2e prawa do korzystania ze zmienionych utwor6w
Zamawiajqcy nabywa z chwilq wprowadzenia tych zmian, poprawek lub modyfikacii (bez

potrzeby sWadania dodatkowych oiwiadczeri woli w tym zalvesie) "

OdpowiedZ
Posianowienie $ 15 ust. 8 stosuje siE odpowiednio do wszelkich zmian, poprawek i

modyfikacji w Utworach lub ich elementach, do dostarczenia kt6rych Wykonawca jest

zobowi4zany na podstawie Umowy a takhe do zmian, poprawek i modyfikacji w Utworach

lub ich elementach, kt6re mog4 by6 wprowadzone przez Zamawiaiqcego (lub podmiot

dzialaj 4cy na zleceni e Zamawiai qce go)'

Pytanie 4

Dot. $ 15 ust. 14 Umowy
Uprzejmie prosimy o zmiang klauzuli zwolnienia z odpowiedzialnoSci w Umowie, tak aby

odpowiedzialno(6 Wykonawcy byla ograniczona wyl4cznie do bezpoSredniego naruszenia i
beipoSredniej szkody odniesionej przez Zamawiaiqcego. JednoczeSnie odpowiedzialnoSd

Wylonawcy powinna mie6 zastosowanie tylko wtedy, gdy: (1) Zamawiaj4cy powiadomi

Wykonawc g o roszczeniach, (ii) Zamawiaj4cy umoZliwi Wykonawcy przqqcie obrony przed

roizczeniami oraz (lii) Zamawiaj4cy nie podejmie Zadnych dzialan szkodliwych dla tej

obrony. Takie zastrzeaenia s4 istotne, bowiem Wykonawca nie powinien ponosi6

odpowiedzialnoSci za negatywne konsekwencje dzialahZarnawiaj4cego na skutek czynnoSci

prowadzonych bez wiedzy i aprobaty Wykonawcy (np. wskutek zawarcia niekorzystniej

ugody lub uznania bezzasadnych roszczeri).

Ulrzi.lmie prosimy r6wnie2 o wyralne dodanie, 2e odpowiedzialnoSd Wykonawcy jest

wyl4izona, w zakresie w jakim roszczenia lub szkoda wynikaj4 z dzialah wlasnych

Zarnawiajqcego.
,,W przypadku wystqpienia przez osobg trzeciq w stosunku do Zamawiaiqcego z roszczeniami

z tyiulu'bezpoiredniigo naruszenia praw autorskich, zarfwno osobistych jak i majqtkowych

lub prawa-pobierania danych z bazy danych i wtdrnego ich wykorzystania, iezeli tqkie

bezpoirednie naruszenie nastqpilo w nuiqzku z nienaleiytym wykonaniem niniejszej Umowy

priq WykonawcA, Wykonawca przyjmie na siebie odpowiedzialnoit zo bezpoirednie
-naruszenie, 

oraz bezpoiredniq i rzeczTwistq szkodg poniesionq przez Zamawiajqcego pod

warunkiem, ie: (i) Zamawiajqcy nienulocznie powiadomi Wykonawcg na piimie o takim

roszczeniu, (ii) Zamawiajqcy pozostawi Wykonawcy wylqczne prowo do podejmowania

obrony, zawarcia ugody i prowadzenia obrony w ramach danego postgpowania oraz (iii)

Zamaniajqcy nie zajmie stanowiska, kt6re jest istotne i niekorzystne dla obrony Wykonawcy

przed takim roszczeniem. W przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sqdowego
-Wykonawca 

wstqpi do procesu po stronie Zamawiajqcego i pokryje bezpoiredniq i
rzeczyuistq szkodg zasqdzonq lub uzgodnionq z Wykonawcq bezpoirednio z,viqzanq z

naruszeniem. Dla unilcnigcia wqtpliwoici Strony potwierdzajq, 2e jaknkolwiek

odpowiedzialnoit Wykonawcy jest wylqczonq w przypadku gdy naruszenie jest wynikiem lub

jeit zwiqzane w jakikolwiek spos1b z zastosowaniem, dzialaniem lub zmianq dokonanymi
-przez 

WykonawcA no Zqdanie Zamawiajqcego lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek

material|w, w tym projeh6w, dokument|w, plan6w, oprogramowania, etc. udostgpnionych

I4/y konaw cy prz e z Zamaw iaj qc e go. "
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Odpowiedf
Zamawiajqcy informuje, i2 postanowienia Umowy pozostaj4 bezzmian.

Pytanie 5
Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 47 z dnia 07.08.2020r: Zamawiaj4cy potwierdza, 2e

przeniesienie na Zamawial4cego autorskich praw maj4tkowych do projekt6w obu opraw
oSwietleniolvych dotyczy wyl4cznie ich konstrukcji, tj. m.in. ksztaltu, Zwracamy sig z proSb4

o jednoznaczne wskazanie, 2e przeniesienie na Zamawiaj4cego autorskich praw maj4tkowych
dla Projektu Opraw wraz z Dokumentacj4 Techniczn4 dotyczy wylqcznie samego korpusu

oprawy wraz z jego pokrywq oraz mechanizmem otwieranialzarrykania i nie dotyczy
wszystkich element6w znajil$qcych siE wewn4trz oprawy tj.2r6del LED, ukladu optycznego,
ukladu zasilq4cego, zabezpieczeh elektrycznych, zl4czy, konektor6w, kostek, plytki do

montazu osprzgtu itp. Obecna forma zapisu w dalszym ci4gu pozostawia niedopowiedzenia,
kt6re mog4 by6 r62nie interpretowane zar6wno przez Oferenta jak i Zatnawiajqcego.2.

OdpowiedZ
Zamawiajqcy informuje, iz dokonalzmiany $15 Umowy.
Zgodnie ze zmianami Wykonawca udzieli licencji w szczeg6lnoSci na korzystanie z Projektu

Oprawy i Dokumentacji Technicznej Obudowy Oprawy, tj. projektu i dokumentacji w
zakresie konstrukcj i zewngtrznej oprawy.

Pytanie 6
Dotyczy ZalEcznika nr 1 do Wzoru Umowy: Prosimy o wyra2enie zgodny na dopuszczenie

kosmetycznych, nadaj4cych formalne brzmienie i konkretnie definiuj4cych zmiart do

gwarancji bankowej dla nalezytego Strona 2 z 2 zabezpieczenia wykonania umowy, bez

zmian istotnych zmieniaj4cych treSi wzoru gwarancji (propozycja zmian w zalqcznlku do

niniejszego pytania). Przeslana propozycja zmian w Zalqczniku nr 1 do Wzoru Umowy jest

wynikiem negocjacji z bankiem jako minimum spelniaj4cy wymogi banku.

Odpowiedf
Zamawnjqcy informuj e, ze po stanowienia gwarancj i pozo staj 4 b ez zmian.

Pytanie 7
Dotyczy $ 7 ust. 2 Zal4cznrka nr 1 do Wzoru Umowy: W zakresie nieuregulowanym w
Gwarancji stosuje sig odpowiednio przepisy ustawy Prawo zam6wieri publicznych, Kodeksu

cywilnego oraz ustawy o dzialalnoSci ubezpieczeniowej / ustawy Prawo Bankowe. Powyzszy

zapis narusza obowi4zuj4ce przepisy, gdy2 odpowiednio regulacje Gwarancji znajdui4 sig w
Kodeksie Cywilnym i Prawie Bankowym, a regulacje Ubezpieczeniaznajduj4 sig w Kodeksie

Cywilnym i Ustawie o dzialalnoSci ubezpieczeniowej. Natomiast ani Gwarancja, ani
lJbezpieczenie nie jest regulowane ustaw4 Prawo Zamowief Publicznych. W naszej ocenie

povtyZszy zapis nale?y skorygowat na zgodny z obowi4zuj4cym prawem. Czy zamawiajqcy

dopuszcza tego typu oczywiste korekty?

OdpowiedZ
Zamawiaj4cy informuj e, ze po stanowienia gwarancj i pozostaj 4 bez zmian.
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Pytanie 8
Najnowsza wersja (27.08) ZalEcznikam T

Oprawy TYP A:
Oprawy TYP B:
Razem TYP A + TYP B:

lista ulic.xlsx wskazuj e ponizsze iloSci opraw:
35t26
3246

38372

Pozostale dokumenty (wlqcznie z umow4) odnosz4 sig do innych iloSci:
Oprawy TYP A:
Oprawy TYP B:
Razem TYP A + TYP B:

Oprawy TYP A:
Oprawy TYP B:
Razem TYP A + TYP B:

35t37
3277

38414

Prosimy o okre5lenia wlaSciwej iloSci opraw.

OdpowiedZ
Zarnawiaj1cy wyja6nia,iz rlznicaw iloSci opraw typu A oraz typu B wynika z planowanego

zapasu eksploatacyjnego, a tym samym potwierdza nastgpuj4ce iloSci:
35t37
3277
38114

Pytanie 9

W zmodyfikowanym zal4czniku nr 1 do OPZ suma opraw z kolumn H-L nie jest taka sama

jak suma opraw przedstawiona w kom6rce C492. Mo2e to wynika6 z braku podania sytuacji
przy ulicach z iloSciami (np. wiersz 399 ma iloSci, ale nie ma przypisanych sytuacji), oraz

braku sytuacji 1lA w kolumnach H-L. Proszg o poprawienie zalEcznika tak, aby suma opraw

w kolumnach H-L byla taka sama jak w kom6rce C492.

OdpowiedZ:
Zanawiajqcy dokonal korekty wybranych pozycji zal4cznlka nr I do OPZ, polegaj4cych na

dostosowaniu liczby nowych opraw w kolumnach H-L do sumy nowych opraw w kolumnach

C,EiF.

Pytanie 10
Zantawiajqcy w projekcie umowy przewidzial przeniesienie autorskich praw maj4tkowych do

Dokumentacji Technicznej Opraw "w pelnym zakresie" - cytat z projektu umowy. Z punktu
widzenia Wykonawcy informacje takie mog4 byd objgte tajemnic4 przedsigbiorstwa i
stanowi4 istotne know how. Jednoczesnie Zamawiaj4cy zlecajqc produkcjg zaprojektowanych
opraw zainteresowany jest, jak sig wydaje, raczej utrzymaniem jednolitego wygl4du
stosowanych opraw, niz sp6jnoSci rv zakresie technicznego wytworzenia oprawy. Nalezy
r6wnie2 wskaza6, 2e potencjalny inny wykonawca moze stosowad w swojej praktyce inne

Srodki techniczne dla wytworzenia opraw, a co za tym idzie wykona6 je wedlug innego
projektu technicznego. Wobec pov,ryZszego proszg o przeanalizowane przez Zamawnjqcego
moZliwoSci usuniEcia przepisu dotycz4cego przeniesienia autorskich praw maj4tkowych do

projektu technicznego, jako elementu zbgdnego z punktu widzenia Zamawnj4cego, a

jednoczeSnie mog4cego narazic wykonawcg na ujawnienie informacji stanowi4cych tajemnicg
przedsigbiorstwa.

OdpowiedZ:
Zarnawiajqcy informuje, i2 dokonalzmiany $15 Umowy.
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Zamawiajqcy uprawniony jest do korzystania z Dokumentacji Technicznej Opraw, przy czym

licencja, o kt6rej mowa w $ 15 ust. 1 dotyczy Dokumentacji Technicznej Obudowy Oprawy.

Pytanie 11

Zamawiajqcy w projekcie umowy przewidzial szeroki (og6lny) zakres przeniesienia

autorskich praw maj4tkowych do utwor6w, w tym dokumentacji technicznej opraw oraz

projektu oprawy. W zwiqzku z tym, iz dokumenty takie standardowo zawieraj1 znaki
towarowe stosowane przez wykonawc6w, prosimy o potwierdzenie, 2e przeniesienie praw

autorskich nie obejmuje Zadnych kwestii zwi1zanych ze znakami towarowymi
umieszczonymi przez wykonawc6w w jakichkolwiek dokumentach skladanych w
postgpowaniu.

OdpowiedZ
Zamawiajqcy informuje, iz dokonalzmiany $15 Umowy.

Pytanie 12

W zalqcznrku nr I do OPZ: 'Zal4cznik w I
modele obliczeniowe z zal4cznika nr 8,

Nowokabacka na Wilanowie.
W spisie znajduje sig tez ulica Spiralna na Mokotowie, do kt6rej nie s4 przypisane Zadne

oprawy arri zaden model obliczeniowy.
Suma opraw znaj&$4ca sig w tym zalqcznlk.unie zgadza sig z iloSci4 opraw podanych w OPZ

orazwzotze oferty, proszg o uzupelnienie powyzszych danych.

W w.w. liScie opraw do kaZdej ulicy przypisany jest jeden lub wigcej modeli obliczeniowych

z zalqcznika nr 8, nigdzie nie jest przyjEty model l lA - proszg o potwierdzenie czy to jest

poprawne.

OdpowiedZ
Zamawiaj4cy dokonal korekty wybranych pozycji zal4cznika nr I do OPZ, polegajEcych na

dostosowaniu liczby nowych opraw w kolumnach H-L do sumy nowych opraw w kolumnach

C,EiF.
Zamawiaj4cy informuje, 2e oprawy oSwietleniowe na ulicy Spiralnej na Mokotowie nie

podlegaj4 wymianie.

Pytanie 13

W punkcie 3.2.3.2 opisu przedmiotu zam6wienia, opisuj4cym prace do wykonania w Etapie

II, Zartawnjqcy wymaga Zeby wraz z prototypem oprawy do weryfikacji, Dostawca

dostarczyl raport zbadai obejmuj4cych parametry ujgte w Zal1czniku nr 9 do OPZ, zgodnie z

EN 62722-2-!:2016.

ProszE o potwierdzenie 2e w.w. raport moZe by6 wykonany przez wewngtrze laboratorium

Wykonawcy? Pytaj4cy nie znalazl zapisu w OPZ Zeby ta tym etapie badania z w.w. raportu

mialy by6 wykonywane przez zewnEtrznqj edno stkg.

OdpowiedZ
Zamawiaj4cy wymaga, aby w Etapie II oprawa posiadala certyhkat ENEC+ lub posiadala

raporty oSrodka badawczego akredytowanego przez polsk4 lub europejsk4 Jednostkq

Certyfikuj4c4 na wykonywanie badari wg normy EN 62722-2-l:2016, obejmuj4ce nastgpujEce

parametry:
- moc (rozdzialT EN 62722-2-l:2016),
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- strumieri Swietlny (rozdzial8.1 EN 62722-2-l:2016),
- rozsyl SwiatloSci (rozdzial8.2.3 EN 62722-2-l:2016),
- wartoS6(-ci) SwiatloSci szczytowej (rozdzial 8.2.4 EN 627 22-2-l :201 6),
- wartoS6 k4ta wipki promieniowania (rozdzial 8.2. 5 EN 627 22-2-l :201 6),
- skutecznoS6 Swietlna oprawy (rozdzial8.3 EN 62722-2-l:2016),
- tolerancj a pocz4tkowej chromatycznoSci (r ozdzial 9. I EN 627 22-2-l :201 6),
- pocz4tkowa temperatura barwowa najblizsza(rozdzialg.2 EN 62722-2-1,:2016),
- pocz4tkowy CRI (rozdzial9.3 EN 62722-2-l:2016),
- cykliczne zmiarry temperatury (rozdzial10.3 EN 62722-2-l:2016,l0.3.2IEC 62717),
- przelEczania napigcia (rozdzial 10.3 EN 62722-2-l:2016, 10.3.3 IEC 62717),
- przyspieszona pr6ba trwaloSci (rozdzial 1 0.3 EN 627 22-2-l :20 I 6, 10.3 .4 IEC 627 I7).

ZamawiajEcy informuje, ze dopuszcza wykonanie badari w laboratorium wykonawcy, jeSli

bgdzie spelnialo kryteria opisane powyZej.

Pytanie 14

Proszg o odpowied? na ponihsze pytania dotyczqce paragraf6w 8 oraz 9 Wzoru umowy
stanowi4cy rozdzial IV SIWZ dotycz4cych gwarancji oraz rgkojmi:

Czy termin usunigcia wady odnosi sig do dostarczenia zamiennika podzespolu lub calej

oprawy do siedziby hrmy zajmuj4cej sig konserwacj4 danego obszaru miasta?

Czy niedotrzymanie terminu na usunigcie wady w przypadku op6Znieri powstalych po stronie
firmy zajmuj4cej sig konserwacj4 danego obszaru miasta, obci4la Wykonawcg?

Czy Zamawiaj4cy wymaga by gwarancja obejmowala r6wnie2 zu?ywanie sig powloki
malarskiej takiej jak odbarwianie czy'tuszczenie sig.

Odpowiedi
Zaterminusunigcia wady Zamawiajqcy uznaje datg dostarczenia oprawy bez wad do siedziby

firmy zajmujqcej sig konserwacj4 oSwietlenia w danym rejonie, potwierdzonE pisemnym

protokolem zdaw czo - odbi orczym.

W przypadku niedotrzymania terminu usunigcia wady w przypadku oczywistej winy po

stronie firmy zajmujqcej sig konserwacj4 oSwietlenia w danym rejonie Zamawiajqcy nie

obciqZy Wykonawcy. JednoczeSnie Wykonawca jest zobowi4zany niezwlocznie

poinformow ad Zarnawiaj 4ce go o zai stnieniu takiej s1'tuacj i.

Zamawiaj1cy informuje,2e gwarancja obejmuje r6wnieZ z:u|ywarrie sig powloki malarskiej

korpusu obudouy oprawy.

Pytanie 15

Czy Zamawiaj4cy odzwierciedli w tresci umowy treS6 odpowiedzi na pltanie nr 233 z dnia
7.08.2020 r. oraz odpowiedzi na pltanie nr 3 z dnia 17.08.2020 r., dotyczqce odpowiednio
doprecyzowania zakresu obowi4zk6w Wykonawcy w ramach gwarancji jakoSci i rgkojmi, tj.
czy zmieni odpowiednio treS6 projektu umowy w Slad zaww. odpowiedziami?
Zakladamy , Ze tego typu rozwi 4zanie, tj. wyraLne przeniesienie do umowy wyzej wskazanego

doprecyzowania zakresu obowi4zk6w w ramach gwarancji i rgkojmi, stanowi6 bEdzie

czytelne opisanie zakresu przedmiotu zam6wieniai zwiqzartych z tym obowi4zk6w
Wykonawcy -bezkoniecznoSci odwolywania sig do treSci pytafi i odpowiedzi udzielanych w
toku Postgpowania o udzielenie zam6wienia.
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Odpowiedf
Zamawiaj4cy nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zapis6w do wzoru umowy w
tym zakresie.

Pytanie 16
W zwi4zku z faktem, iz skladanie oferty, a nastgpnie realizacjaprzedmiotowego zam6wienia,
przypadnie najprawdopodobniej w stanie zagroieniaepidemiologicznego spowodowanego
wirusem COVID-19, wnosimy o wprowadzenie w projekcie umowy stosownych
mechanizm6w i klauzul, kt6re wyklucz4 jakiekolwiek interpretacje umowy, jakoby
Wykonawcazawierajqc umowQ w stanie zagroheniaepidemiologicznego i ze SwiadomoSci4 z

zwiqzanychztymzagroLeh, przyjmowal na siebie zwiqzane ztymryzyko odpowiedzialnoSci
zanienalelyte wykonanie umowy, atak:Ze klauzul pozwalaj4cych Wykonawcy zwolni6 sig z

takiej odpowiedzialno5ci w przypadku, jeSli nienale2yte wykonanie umowy bgdzie wynikalo z
oko liczno S c i zwi4zanych z wyst4pieniem C OVID - I 9.

Czy w zwi4zktzpowyZszymZamawiaj4cy zaakceptuje dodanie nastgpuj4cej klauzuli w
projekcie umowy?

$.....
l. \Y zwi4zku z faktem, iz Wykonawcamohe rcalizowac dostawy i uslugi objgte Umow4 za

pomoc4 swoich zaldad6w, jakte?poddostawc6w i innych podmiot6w prowadz4cych
dzialalno Si na terytoriu m Rzeczypo spolitej P o I skiej oraz innych kraj ow dotkni gtych
pandemi4 ogloszon4 w dniu 11 marca 2020 r. przez Swiatow4 OrganizacjE Zdrowia
(WHO) wywolan4 przezwirus SARS-CoV-2 powodujqcy chorobg COVID-I9 (,,dalej

,,epidemia COVID-19"), atak2e zostaly lub mog4 zostac ustanowione w przyszloSci akty
prawne zwiqzane z COVID-19 negatywnie wplywaj4ce na mo2liwoS6 prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej w tych paristwach i pomigdzy tymi paristwami (w tym
ograniczaj4ce mozliwoSi Swiadczenia pracy przez pracownik6w i uslugodawc6w,
transgranicznego i wewn4trzkrajowego przemieszczania os6b i towar6w, uzyskiwania
wymaganychzezwoleri i innych akt6w administracji publicznej), Strony uznaj4i
potwierdzaj 4, i2 zwiqzane z wystEpieniem epidemii COVID- l9 okolicznoSci faktyczne i
prawne mog4 powodowa6 utrudnienia w nalezytym wykonaniu Umowy przez
Wykonawcg, wl4cznie z brakiem mozliwoSci dotrzymania termin6w umownych, w
szczeg6lnoSci z uwagi na:

' zaklocenie lub przerwanie laricucha dostaw,
' wstrzymanie lub znaczEce ograniczenie produkcji,
' koniecznoS6 wdroZenia zmian w procesie produkcyjnym, polegaj4cych na
wprowadzeniu rotacji personelu celem zapewnieniabezpiecznego stanowiska pracy,
' odizolowanie pracownik6w podejrzanych o zaraZenia wirusem SARS-CoV-2 i
koniecznoSd poddania ich kwarantannie,
' spadek mocy produkcyjnychze wzglgdu naduZqabsencjg pracownik6w, spowodowan4
zwolnieniami chorobowymi, atakZepotrzeb4zapewnienia opieki nad dziedmi w wieku
przedszkolnym i szkolnym.

2. Opisywane wyZej, zwi4zane z wystqpieniem epidemii COVID-19 okolicznoSci faktyczne i
prawne, uznawane bgdEzaniezaleznqod Stron silg wyzsz4 w rozumieniu $ 19 ust. 1 lit e)
Umowy.

3. Strony v,rylEczaj1 odpowiedzialnoS6 Wykonawcy zaniewykonanie i nienale2yte
wykonanie Umowy (w tym niedotrzymanie termin6w umownych) spowodowane
wyst4pieniem ww. okolicznoSci - pod warunkiem poinformowaniaZamawiaj4cego przez
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Wykonawca o wplywie okolicznoSci zwi4zanych z wyst4pieniem epidemii COVID-l9 na
naleZyte wykonanie Umowy w spos6b przewidziarry w art. 15r ust. 1 i la ustawy zdnia2
m arc a 2020 r . o s zc ze g 6 lnych ro zwi 4 zaniach zw i4zany ch z zap obie gani e m,
przeciwdzialaniem izwalczaniem COVID-I9, innych chor6b zakulnych oraz wywolanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 22020 poz. 374, ze zm.).

OdpowiedZ
Zamawiajqcy informuj e, i2 nie zmienia umowy zgodnie z sugestiami Wykonawcy. Kwestie
zwiEzane sytuacj4 epidemiologiczn4 w Polsce zostaly uregulowane w przepisach prawa w
szcze g6lnoS c i o dp owi e dni ch ustawach tzw . T ar czach antyk y zys owych.

Pytanie 17

Dotyczy rozdzialu V SIWZ - Opis Przedmiotu ZanowieniapktT.4.4
Dostawa dedykowanego systemu do matrycowego pomiaru rozkladu luminancji do kontroli
jakoSci oSwietlenia drogowego - wynagrodzenie bgdzie platne po zakoriczeniu realizacji

pelnego zakresu opisanego w punkcie 3.4. OPZ, po spelnieniu warunk6w opisanych w
punktach 7.3. I . - 7.3.3., po uplylvie 6 miesiEcy Swiadczenia uslug wsparcia technicznego

dotycz4cego tego systemu, ztym2e nie wcze6niej niz w drugiej polowie 2021roku.

Przedmiotowe postanowienie znacznie odbiega od przyjgtych standard6w rynkowych i jest

nieuzasadnione. Co wigcej stosownie do treSci art. 106i ust. 1 ustawy z dnia l1 marca 2004 r.

o podatku od towar6w i uslug fakturg wystawia siq nie p62niej ni? 15. dnia miesi4ca

nastgpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym dokonano dostawy towaru lub wykonano uslugg.

T,amawiajqcy dysponowai bgdzie zabezpieczeniem naleZytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stosownie do treSci art. 151 Pzp Zamawiajqcy

zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wienia i tznania przez zattawruj4cego za

naleLycie wykonane. Zamawiajqcy moZe jednak pozostawi6 30% wysokoSci zabezpieczenia

na zabezpieczenie roszczeh z tytulu rEkojmi za wady. Zamawiaj4cy ma zatem mozliwoS6

zabezpieczania swoich roszczen z tylulu rgkojmi za wady. Wnosimy o zmiang wyilej
opisanego postanowienia.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, iz dokonal zmiany pkt 7.4.4. OPZ w dniu 7.08.2020r., ktdry
otrzymal nastgpuj 4ce brzmienie :

Dostawa dedykowanego systemu do matrycowego pomiaru rozHadu luminancji do kontroli
jakoici oiwietlenia drogowego - wynagrodzenie bgdzie platne po zakoficzeniu realizacji
pelnego zalcresu opisanego w punkcie 3.4. OPZ, po spelnieniu warunk1w opisanych w

punktach 7.3.1. - 7.3.3.

Pytanie 18

Dotyczy $4 ust. 2 oraz 3 Wzoru Umowy:

Oznaczone we Wzorze Umowy terminy (w zakresie 30% wynagrodzenia) znacznie

odbiegaj4 od przyjgtych standard6w rynkowych i s4 nieuzasadnione. Co wigcej stosownie do

tresci art. 106iust. l ustawy zdnia l1marca2004r. opodatkuodtowar6wiuslugfakturg
wystawia sig nie polniej niz 15. dnia miesi4ca nastgpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym

dokonano dostarvy towaru lub wykonano uslugg.
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Zamawiaj4cy dysponowa1 bEdzie zabezpieczeniem naleZytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy stosownie do tre6ci art. l5 | Pzp Zarnawiajqcy

zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wieniai uznaniaprzez zamawiaj1cego za

naleZycie wykonane. Zamawiajqcy moze jednak pozostawi6 30% wysokoSci zabezpieczenia

na zabezpieczenie roszczeh z t5rtulu rgkojmi za wady. Zamawiaj4cy ma zatem mo2liwo56

zab ezpieczani a swo i ch r o szczeh z tyiilu rgkoj mi wady.

W zwi4zku zpowyZszym wnosimy o zmiang w/w postanowieri Wzoru Umowy.

OdpowiedZ
Zgodnie z wyrahonq w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z
2019 r. poz. ll45 z p6in. zm.) zasadq swobody zawierunia um6w strony mog4 ksztaltowa6

l.1czqcy je stosunek prawny, w tym uzgodnienia co do termin6w zaplaty, wedle swojego

tznania, byleby jego treS6 lub cel nie sprzeciwialy siE wlaSciwoSci (naturze) stosunku,

ustawie ani zasadom wsp6lzycia spolecznego.

Ustalenie z kontrahentem w ramach zawartej umowy wskazanego terminu platnoSci

v'"ynagrodzenia za dostarczony towar b4dz wykonanie uslugi, zasadniczo nie wplywa na

rozliczenia w podatku od towar6w i uslug. Dopiero brak platno5ci mo2e by6 podstaw4 do

zastosowania przez kontrahenta tzw. ,,ulgi na zle dlugi", a w konsekwencji koniecznoSci

dokonania korekty odliczonej kwoty podatku VAT, o czym stanowi4 przepisy art. 89a i 89b

ustawy o VAT.

Pytanie 19

Dotyczy rczdziaht V SIWZ - Opis Przedmiotu Zamowienia pkt 7.I.2:
Wystawienie faktury koricowej za Ptealizacjg Etapu II po uplywie 15 miesigcy okresu

gwarancji i rgkojmi znacznie odbiega od przyjEtych standard6w rynkowych i jest

nieuzasadnione. Co wiEcej stosownie do treSci art. 106i ust. I ustawy z dnia I I marca2004

r. o podatku od towar6w i uslug fakturg wystawia sig nie p62niej ni? 15. dnia miesi4ca

nastgpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym dokonano dostawy towaru lub wykonano uslugg.

ZamawiajEcy dysponowa6 bgdzie zabezpieczeniem naleZytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie wykonania umowy stosownie do tre5ci art. 151Pzp Zarnawiapcy zwracaw
30 dni od dnia wykonania zam6wienia i urznania przez zamawiajqcego za nale?ycie

wykonane. Zamawrajqcy moze jednak pozostawi6 30% wysokoSci zabezpieczenia na

zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady. Zamawrajqcy ma zatem mo2liwoS6

zabezpieczania swoich roszczeh z tylulu rgkojmi za wady. Wnosimy o zmiang ..vqyhej

opisanego postanowienia.

Odpowied2
Zgodnie zv,ryrahonE w art. 353' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z
2019 r. poz. 7145 z p62n. zm.) zasad4 swobody zawrerania um6w strony mog4 ksztahowad

L4czqcy je stosunek prawny, w tym uzgodnienia co do termin6w zaplaty, wedle swojego
:uznarria, byleby jego treS6 lub cel nie sprzeciwialy sig wlaSciwo6ci (naturze) stosunku,

ustawie ani zasadom wsp6l2ycia spolecznego.

Ustalenie z kontrahentem w ramach zawartej umowy wskazanego terminu platnoSci

wynagrodzenia za dostarczony towar b4d2 wykonanie uslugi, zasadniczo nie wplywa na
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rozliczenia w podatku od towar6w i uslug. Dopiero brak platnoSci moZe by6 podstaw4 do

zastosowania przez kontrahenta tzw. ,,ulgi na zle dlugi", a w konsekwencji koniecznoSci

dokonania korekty odliczonej kwoty podatku VAT, o czym stanowi4 przepisy art. 89a i 89b

ustauy o VAT.

Pytanie 20

Dotyczy rczdzialu V SIWZ - Opis Przedmiotu Zam6wienia pkt 7.4.2:

Przedmiotowe postanowienie znacznie odbiega od przyjEtych standard6w rynkowych i jest

nieuzasadnione. Co wigcej stosownie do treSci art. 106i ust. I ustawy z dnia I I marca2004

r. o podatku od towar6w i uslug fakturg wystawia sig nie p62niej ni? 15. dnia miesi4ca

nastgpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym dokonano dostawy towaru lub wykonano uslugg.

Zamawiaj4cy dysponowaC, bEdzie zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy stosownie do art. 151 Pzp Zamawiaj4cy

zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wienia i uznania przez zamawiaj4cego za

naleZycie wykonane. Zamawiaj4cy mohejednak pozostawi6 30% wysokoSci zabezpieczenia

na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady. Zamawiaj4cy ma zatem mo2liwoS6

zabezpieczania swoich roszczeh z tytulu rgkojmi za wady. Wnosimy o zmiang wyzei

opisanego postanowienia.

OdpowiedZ
Zgodnie z wyraLonq w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z
2019 r. poz. ll45 z p6in. zm.) zasad4 swobody zawierania um6w strony mog4 ksztaltowai

lqczqcy je stosunek prawny, w tym uzgodnienia co do termin6w zaplaty, wedle swojego

uznania, byleby jego treSd lub cel nie sprzeciwialy sig wlaSciwoSci (naturze) stosunku,

ustawie ani zasadom wsp6l2ycia spolecznego.

Ustalenie z kontrahentem w ramach zawartej umowy wskazanego terminu platnoSci

wynagrodzenia za dostarczony towar b4dZ wykonanie uslugi, zasadniczo nie wplywa na

rozliczenia w podatku od towar6w i uslug. Dopiero brak platnoSci moZe by6 podstaw4 do

zastosowania przez kontrahenta tzw. ,,ulgi na zle d}ugl", a w konsekwencji koniecznoSci

dokonania korekty odliczonej kwoty podatku VAT, o czym stanowi4 przepisy art. 89a i 89b

ustawy o VAT.

Pytanie 21

Dotyczy rozdzialu V SIWZ - Opis PrzedmiotuZam6wienia pkt. 7.4.3

Zgodnie z pov'ryZszym zapisem wynagrodzenie bgdzie platne po zakoriczeniu realizacjr
pelnego zakresu opisanego w punkcie 3.1.3. OPZ, po spelnieniu warunk6w opisanych w
punktach 7.2.1. - 7.2.3., po uplywie 18 miesigcy Swiadczenia uslug wsparcia technicznego

dotyczqcego tego systemu, ztym 2e nie wczeSniej, niz I kwartale 2023 rcktt.
Przedmiotowe postanowienie znacznie odbiega od przyjgtych standard6w rynkowych i jest

nieuzasadnione. Co wigcej stosownie do treSci art. 106i ust. 1 ustawy z dnia 1l marca 2004 r.

o podatku od towar6w i uslug fakturg wystawia sig nie p62niej rriz 15. dnia miesi4ca

nastEpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym dokonano dostawy towaru lub wykonano uslugg.

ZamawiajEcy dysponowa(, bgdzie zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy stosownie do treSci art. 151Pzp Zamawiapcy
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w
brzmienie:

zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wienia i uznania przez zanawiajqcego za

naleLycie wykonane. Zamawiaj4cy moze jednak pozostawii 30% wysokoSci zabezpieczenia

na zabezpieczenie roszczeh z tytulu rgkojmi za wady. Zamawiajqcy ma zatem mo2liwoS6

zabezpieczania swoich roszczeh z tytulu rgkojmi zawady.
Wnosimy o zmiang wyzej opisanego postanowienia.

OdpowiedZ
Zamawiaj4cy informuje, iz dokonaL zmiany pkt7.4.3. OPZ w dniu 7.08.2020r, kt6ry otrzymal

nastgpuj 4ce brzmienie:

Wdroilenie i uruchomienie uslugi polegajqcej na zapewnieniu systemu zdalnej kontroli

funkcjonowania oraz inwentaryzacji infrastruktury oiwietlenia ulicznego m. st. Warszowa -
wynagrodzenie bgdzie platne po zakoriczeniu realizacji pelnego zalcresu opisanego w punkcie

3.3. OPZ, po spelnieniuwarunkdw opisanychw punktach 7.2.1. - 7.2.3.

Zanawiaj4cy informuje, 2e skorygowany zal4cznik nr 1 do OPZ oraz wz6r umowy,
zarnieszcza na swojej stronie www.zdm.rvaw.pl w odrgbnych plikach.

Nowv termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 17.09.2020 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 17.09.2020r. g. 11:00

zwi4zku z powylszym w rozdziale I SIWZ pkt., 13.1., 15.1., otrzymuj4 nowe

,,13.1. Oferty powinny byc zlohone w terminie do 17.09.2020r. do godziny 10:00 w spos6b
okreSlony w pkt. 8.2. SIWZ".
,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr 402, w dniu 17 .09.2020r. , o godz. 11:00".

W wy'niku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, ZarnawiajEcy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Prawo
zam6wief publicznych.
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