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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Dostawa nowych oprary oSwietleniowych w technologii LED".
Nr po stqpowania : ZDMNMIDZP I 6l lPN I 53 /20

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zarnowieh Publicznych (Dz. U.
22019, poz. 1843 zpoLn.zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr l:
Dot. pkt 9.1.3 SIWZ
W przedmiotowym postanowieniu SIWZ Zamawiqqcy wymaga, w celu potwierdzenia
spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7.2.1.2. SIWZ, przedloaenia dokument6w
potwierdzaj4cych, 2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno Sci zwiEzanej z przedmiotem niniejszego zam6wienia na sumg
gwarancyjn4 okreSlonE pruez Zamawiaj1cego (zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty
ubezpieczenia).
Wnosimy o wykreSlenie frazy: (zawierajqcych potwierdzenie zaplaty ubezpieczenia). Tego
rodzaju dokumenty (potwierdzeniazaplaty ubezpieczenia) nie sq juz wymienione w $ 2 ust. 2
pkt 4 rozporzqdzenia Ministra Rozw'oju z dnia 26 hpca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moZe 24da(, zarnawiajqcy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

OdpowiedZ:
Zamawrajqcy pozostawia zapisy SWIZ bezzmian.

Pytanie nr 2:
Dotyczy rozdzialu I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawc6w - pkt 17.22
W przypodku udzielenia zamfwienia Wykonowcom wspdlnie ubiegajqcym sig o zamdwienie,
olcreilonym w art. 23 ust. I ustawy Pzp - Zamawiajqcy przed podpisaniem umowy, iqda
zloZenia umowy regulujqcej wsp1lpracA tych Wykonawc6w. (Jmowa taka powinna olcreilot
strony Ltmowy, cel dzialania, sposob wspdldzialania, zakres proc przewidzianych do
wykonania ka1demu z nich, solidarnq odpowiedzialnoit zq wykonanie zamdwienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujqcego okres realizacji przedmiotu
zamdwienia, gwarancji i rgkojmi), wykluczenie moiliwoici wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez ktdregokolwiek z jego czlonk1w do czasu wykonania zamfwienia.
Zwracamy sig z wnioskiem o usuniEcie nastgpuj4cego fragmentu: wykluczenie moaliwoSci
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez kt6regokolwiek z jego czlonk6w do czasu
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wykonania zam6wienia. W ocenie Wykonawcy wym6g ten jest zbyt daleko id4cy, w praktyce
obrotu gospodarczego dzialajqcy z nale?y.t4 starannoSci4 Wykonawc4 nie moze pozbawiad sig
prawa wypowiedzenia umowy.

OdpowiedZ:
Postanowienia S IWZ pozostaj 4 bez zmian.

Pytanie nr 3:
Dotyczy rozdzialu I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawc6w - pkt 21.18:
Wyraaone w euro wielkoici, o kt1rych mowct w pkt 21.3-21.4.2, przelicza sig na zlote wedlug
Sredniego kursu oglaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego
wybranego do olcreilenia statusu przedsigbiorcy.
Zwracamy sig z proSb4 o wyjaSnienie zawartego w pkt21.l8 IDW odniesienia do pkt. 21.3 -
21.4.2 poniewa2 punkty te dotycz4ochrony danych osobowych.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy dokonuj e zmiany pkt 2l.l8 IDW, ktory otrzymuje nastgpuj4ce brzmienie:
21.18 Wyrazone w euro wielkoSci, o kt6rych mowa w pkt 21.15.2 i 21.16.2, przelicza sig na
zlote wedlug Sredniego kursu oglaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku
obrotowego wybranego do okreSlenia statusu przedsigbiorcy.

Pytanie nr 4:
Dotyczy rozdziah V SIWZ - Opis Przedmiotu Zam6wienia pkt 7.4.4
Dostawa dedykowanego systemu do matrycowego pomiaru rozkladu luminancji do kontroli
jakoSci oSwietlenia drogowego - wynagrodzenie bgdzie platne po zakoriczeniu realizaili
pelnego zakresu opisanego w punkcie 3.4. OPZ, po spelnieniu warunk6w opisanych w
punktach 7.3.1. - 7.3.3., po uplywie 6 miesigcy Swiadczenia uslug wsparcia technicznego
dotyczqcego tego systemu, ztymZenie wczeSniej nizw drugiej polowie 2021 roku.
Przedmiotowe postanowienie znacznie odbiega od przyjgtych standard6w rynkowych i jest
nieuzasadnione. Co wigcej stosownie do treSci art. l06i ust. 1 ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r.
o podatku od towar6w i uslug fakturg wystawia siE nie p62niej nrZ 15. dnia miesi4ca
nastqpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym dokonano dostawy towaru lub wykonano uslugg.
Zamawiajqcy dysponowa(, bgdzie zabezpieczeniem naleZytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy stosownie do treSci art. l5 | Pzp Zamawiajqcy
zwtaca w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wienia i uznania przez zamawiajqcego za
naleZycie wykonane. Zamawiaj4cy moZe jednak pozostawii 30% wysokoSci zabezpieczenia
na zabezpieczenie roszczeh z tytulu rEkojmi za wady. Zamawiaj4cy ma zatem mozliwoSi
zabezpieczania swoich roszczen z tytulu rEkojmi zawady.
Wnosimy o zmiang Wzei opisanego postanowienia.

OdpowiedZ:
W zwi4zku z wyst4pieniem przez Zamawrajqcego o opinig w tym zakresie, odpowied2 na
pytanie zostanie udzielona w terminie p62niejszym.

W zwi4zku zzamreszczeniem w dniLr 07.08.2020r. blgdnego pliku zawieraj4cego wz6r
umowy, Zamawiaj4cy zamieszcza ponownie wlaSciwy
zmianami na swojej stronie w,*u'.zdm.waw.pl .
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z wprowadzonymi


