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Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartosci r6wnej lub przekraczaj^cej 4 845 000 6
na wykonanie rob6t budowlanych: ,,Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR".

Pytanie nr 8. Prosimy o wskazanie, kt6re dokumenty stanowiaJresc zalacznika nr 5.
Odpowiedz: Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej spis dokumentacji

projektowej stanowiacej zalacznik nr 5 pod nazwa^ pliku ,,Zestawienie
dokumentacji dla centr6w Sterowania - Gdynia, Sopot i Gdansk".

Pytanie nr 9. Prosimy o wskazanie, kt6re dokumenty stanowiaJresc zalacznika nr 6a.
Odpowiedz: Zamawiaja_cy zamieszcza na stronie internetowej spis dokumentacji

projektowej stanowiacej zalacznik nr 6a pod nazwa^ pliku ,,Zestawieme
dokumentacji budowlanej - obszar Gdynia".
Zestawienie nie zawiera spisu projekt6w wodnoporawnych.

Pytanie nr 10. Prosimy o wskazanie, kt6re dokumenty stanowiaJresc zalacznika nr 6b.
Odpowiedz: Zamawiaja_cy zamieszcza na stronie internetowej spis dokumentacji

projektowej stanowiacej zalacznik nr 6b pod nazwa_ pliku ,,Zestawienie
dokumentacji budowlanej - obszar Sopot".
Zestawienie nie zawiera spisu projekt6w wodnoporawnych.

Pytanie nr 11. Prosimy o wskazanie, kt6re dokumenty stanowiaJresc zalacznika nr 6c.
Odpowiedz: Zamawiajqcy zamieszcza na stronie internetowej spis dokumentacji

projektowej stanowiacej zalacznik nr 6c pod nazwa_ pliku ,,Zestawieme
dokumentacji budowlanej - obszar Gdansk".
Zestawienie nie zawiera spisu projekt6w wodnoporawnych.

Pytanie nr 12. Prosimy o wskazanie, kt6re dokumenty stanowiaJresc zalacznika nr 8.
Odpowiedz: Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej spis dokumentacji

projektowej stanowiacej zalacznik nr 8 pod nazwq pliku ,,Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych".

Pytanie nr 13. Prosimy o wskazanie, kt6re dokumenty stanowiaJresc zalacznika nr 16.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze tresc zalacznika 16 stanowia_przedmiary rob6t.
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Pytanie nr 14. W zal^czniku 12c dla w ustejpie 3.1 w podpunktach e i h wymieniono to samo
skrzyzowanie Zwyci^stwa/Chodowieckiego. Jak powinien brzmiec ustep 3.1?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy koryguje zapisy zala^cznika 12c na str. 7, kt6ry w pkt. 3.1
otrzymuje brzmienie:
,,Sygnalizacja swietlna:

a) Okopowa-Torunska
b) W$zel Hucisko
c) W^zel Piastowski
d) W$zel Brama Oliwska
e) A1. Zwyci^stwa-Chodowieckiego
f) A1. Zwyci^stwa-Traugutta
g) A1. Zwycie_stwa-Orzeszkowej"

Pytanie nr 15. Czy Zamawiajajcy dopuszcza sytuacj$, w kt6rej w obr^bie skrzyzowan nie
zostanie wybudowana kanalizacja lokalna lub cze^sc tej kanalizacji, w przypadku
gdy istniej^ca infrastruktura zapewni pelna^ funkcjonalnosc systemu
(sygnalizacji, urz^dzeri bezpieczenstwa ruchu wraz z zasilaniem)?
Czy w przypadku gdy na skrzyzowaniu w relacji studnia kablowa - fundament
sygnalizatora wyst^puje jedna drozna rura kanalizacyjna, a projekt zaklada dwie
lub wi^cej rur, lecz ze wszystkich projekt6w branzowych wynika, ze potrzeba
ulozyc jeden typ kabla do sygnalizatora to czy mozliwe jest by Wykonawca nie
wybudowal dodatkowych rur w wymienionej relacji?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga wybudowania kanalizacji lokalnych zgodnie z
dokumentacj^projektowa^ stanowia^ zal^cznik do SIWZ dla kazdej kanalizacji
lokalnej obj^tej przedmiotem zam6wienia bez wzgl^du na ilosc rur
kanalizacyjnych w istnieja^cej infrastrukturze. Zamawiaja^cy wymaga r6wniez
zaprojektowania i wykonania kanalizacji lokalnych dla etapu IV.

Pytanie nr 16. W SWIZ Zamawiajajcy w punkcie 3.5.3) zobowia^zuje Wykonawc^ do
dokonania wyboru material6w i urzajdzen, spelniaj^cych wymagania branzowych
Specyfikacjach Technicznych ST (np. konkretna liczba serwer6w wymieniona w
dokumencie SST_GDA_CS_IT.pdf) oraz wymaga przedstawienia do akceptacji
dokument6w potwierdzaja^cych spelnienie wymagan norm wymienionych w ST.
Czy Zamawiaj^cy wymaga dostarczenia urza^dzen spetniaja_cych wymagania
wskazanych technologii scisle wedlug ilosci wynikaj^cych z dokument6w
SST_xxx_CS_xxx.pdf 7

Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga dostarczenia urz^dzen zgodnie z dokumentacja^
projektowq,i wynikaja^cymi z tej dokumentacji ilosciami. Wszystkie zastosowane
materialy i urzajdzenia musza^ spelniac wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Pytanie nr 17. W zala^czniku nr la do formularza oferty Zamawiaja^cy w kolumnie Lp pod
pozycjq,I.4 napisal ,,po regulacji systemu (po zakonczeniu II i IV etapu). Czy nie
powinien byc tam zapis (po zakonczeniu III i IV etapu)?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy koryguje zapisy zala^cznika la do formularza oferty, kt6ry w pkt.
I.4 otrzymuje brzmienie: ,,po regulacji systemu (po zakonczeniu III i IV etapu)".
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Pytanie nr 18. Do specyfikacji zostafy zal^czone m.in. projekty rozmieszczenia p^tli
indukcyjnych siuza^cych do detekcji lokalnej oraz pomiar6w ruchu. Czy w
sytuacji jezeli oferowany system sterowania ruchem realizuje detekcj? lokalna^
(awaryjnaJ w oparciu o inne detektory (np. inna dtugosc p^tli) wykonawca moze
zastosowac p^tle odpowiednie do stosowanych algorytm6w?

Odpowiedz: Wykonawca zobowiajzany jest zastosowac detektory, odpowiednie dla
dostarczanych rozwia^zan, spemiaj^ce wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Pytanie nr 19. Czy rozmieszczenie p$tli sluz^cych do pomiar6w ruchu moze zostac
zmienione przez Wykonawc$, jezeli b^dzie to uzasadnione stosowanymi
urza^dzemami?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze wykonawca moze zmienic rozmieszczenie p^tli
pomiarowych na etapie realizacji, pod warunkiem spelnienia wymagan dla stacji
pomiarowych zawartych w Specyfikacjach Technicznych (ST) oraz uzyskania
zgody Zamawiaj^cego.

Pytanie nr 20. Czy w systemie monitorowania i nadzoru ruchu pojazd6w moze byc
wykorzystana inna technologia, niz p$tle indukcyjne (np. wideo detekcja)?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze wykonawca zobowiajzany jest do wykonania
przedmiotu zam6wienia zgodnie z dokumentacja^. Na etapie realizacji
wykonawca moze zastosowac detektory w innej technologii niz p$tle
indukcyjne, odpowiednie dla dostarczonych rozwia^zan, w sytuacji gdy
wykonanie pe_tli indukcyjnych w konkretnej lokalizacji moze nie zapewnic
wymaganych parametr6w, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiaja^cego.

Pytanie nr 21. Czy Zamawiaj^cy zaklada koniecznosc budowy kanalizacji lokalnej na
skrzyzowaniach nawet jezeli istnieja^ca kanalizacji spelnia wymagania
Zamawiaj^cego?

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 15.

Pytanie nr 22. Czy Zamawiaj^cy oczekuje, ze funkcjonalnosc oraz ilosc dostarczanego
sprz^tu serwerowego b^dzie wynikala z wymagan narzucanych przez

dostarczane w ramach zadania oprogramowanie, czy tez dostarczane serwery w
zakresie funkcjonalnosci oraz liczby muszq. bezwzgl^dnie spelniac wymagania
postawione w specyfikacji, nawet jezeli oznaczac to b^dzie przewymiarowanie
lub niedowymiarowanie dostarczanego sprz^tu?

Odpowiedz: Wykonawca zobowia^zany jest dostarczyc sprz^t serwerowy w zakresie
funkcjonalnosci oraz liczby zgodnie z dokumentacja^ projektow^ i
Specyfikacjami Technicznymi (ST). A w przypadku gdy dostarczane urza^dzenia
w ilosciach przewidzianych w dokumentacji skutkowac b^da^
niedowymiarowaniem, Wykonawca zobowiajzany jest dostarczyc sprzeJ:
serwerowy w takiej ilosci by spelnial on wymagania PFU b^d^cego
zal^cznikiem do SIWZ.
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Pytanie nr 23. Czy dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawc? projektu Tristar
jest wystarczaj^ca do wejscia na budow^, czy istnieje koniecznosc wykonania
dodatkowych projekt6w, np. wykonawczych projekt6w elektrycznych?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze przed przystaj)ieniem do rob6t budowlanych
wykonawca zobowiazany jest do opracowania projekt6w wykonawczych dla
etapu I, II, III zgodnie z zapisem Rozdziatu 3 pkt. 3.5. 1) SIWZ z wyjajtkiem
kanalizacji kablowej oraz opracowan dla zakresu wynikaj^cego z PFU dla etapu
IV zgodnie z zapisem Rozdzialu 3 pkt. 3.5. 2) SIWZ wraz z uzyskaniem
aprobaty Zamawiaj^cego.

Pytanie nr 24. Jak nalezy rozumiec uwag^ zawarta^ np. w pliku TIPA6052 o nast$puj^cej
tresci: ,,Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa tablica znajduje sie^ w zakresie
opracowania wykonywanego odr^bnie (projekt BPBK), w niniejszym
opracowaniu przedstawiono wyI^cznie wymagania dla urza^dzenia." Jakie prace
nalezy wykonac w takim miejscu?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze w opisywanych sytuacjach fundament oraz
kanalizacja kablowa zostanie wykonana przez innego wykonawc^. Przedmiot
zam6wienia obejmuje wybudowanie masztu, dostawe_ wraz z podl^czeniem, do
najblizszego w^zla zasilaja_co -- transmisyjnego, i uruchomieniem urza^dzeri
zgodnie z projektem branzowym. Kabel zasilajajcy oraz swiatiowodowy nalezy
poprowadzic w istnieja^cej kanalizacji kablowej.

Pytanie nr 25. Dlaczego jedyny dopuszczalny kolor sygnalizator6w dzwi^kowych to szary?
Odpowiedz: Zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie innego koloru sygnalizator6w

dzwi^kowych niz kolor szary. Sygnalizatory dzwi$kowe musza^ spelnic
wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych (ST) oraz
dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 26. Pytanie dot. informacji umieszczonych na witrynie internetowej:
http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane/447_70829.html
Zamawiaja^cy na stronie internetowej wymienia zala^czniki 5, 6a, 6b, 6c, 8, 16.
Zgodnie z informacja^ podana^ na stronie zala^czniki powinny si? znajdowac w
spakowanych plikach:

- Gdynia.zip

- Sopot.zip,

- Gdansk.zip.

W ww. plikach nie wystej3ujq. zal^czniki o nazwach "zal^cznik 5", "zal^cznik
6a", "zala^cznik 6b", "zal^cznik 6c", "zala^cznik 8". "zal^cznik 16". Wykonawca
prosi o wskazanie fizycznych nazw plik6w, pod kt6rymi sâ  dost^pne
wymienione wyzej zal^czniki lub umieszczenie ich na stronie internetowej do
pobrania w taki sam spos6bjak pozostale zal^czniki.

Odpowiedz: Odpowiedzjak napytanie nr 8, 9, 10, 11, 12, 13.
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Pytanie nr 27. W projekcie umowy w $10 ust. 5 zapisano: ,,WYKONAWCA w ramach
ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ponosi koszty zasilania placu
budowy w energi? elektryczna^ i wod?, w tym r6wniez obiekt6w Centrum
Zarza^dzania i Sterowania Ruchem w Gdansku i Gdyni oraz Stanowiska
Sterowania w Sopocie z uwzgl^dnieniem koszt6w ogrzewania obiekt6w."
PYTANIE: Co Zamawiaj^cy ma na mysli pod zapisem poniesienia przez
Wykonawc^ koszt6w zwia_zanych z zuzyciem energii elektrycznej, wody i
ogrzewania, szczeg61nie w budynkach Centrum i Stanowiska Sterowania?

Odpowiedz: Wykonawca b^dzie ponosil koszty zwi^zane z zuzyciem energii elektrycznej,
wody oraz koszty ogrzewania ww. obiekt6w od momentu przekazania placu
budowy do dnia odbioru koncowego rob6t w danym obiekcie. Zasady
rozliczenia wykonawca zobowi^zanyjest ustalic z uzytkownikiem obiektu.

Pytanie nr 28. W projekcie umowy w $14 ust. 2 zapisano: ,,Sum? wysokosci naliczonych
WYKONAWCY kar umownych wymienionych w niniejszym paragrafie,
strony ograniczaja^ do wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
$ 12 ust. 1 z wyjajtkiem kar wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu w
punktach 13 i 14 oraz w punkcie 6 w zakresie op6znienia w usuni^ciu wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji."
PYTANIE W ustejrie 2 wystajnl bla_d, gdyz w ustejpie 1 nie wystejmje punkt 14.
Jak powinien brzmiec ustej) 2, lubjak brzmi punkt 14??

Odpowiedz: Zamawiaj^cy modyfikuje tresc ust^pu 2 w $14 projektu umowy, b^da^cego
zal^cznikiem nr 4 do SIWZ, kt6ry otrzymuje brzmienie:
,,Sum^ wysokosci naliczonych WYKONAWCY kar umownych wymienionych
w niniejszym paragrafie, strony ograniczaj^do wysokosci 30 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w $ 12 ust. 1 z wyjaJJdem kar wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu w punktach 12 i 13 oraz w punkcie 6 w zakresie
op6znienia w usuni^ciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji."

Pytanie nr 29. Czy Zamawiajajcy potwierdzi cesje^ naleznosci wynikaja^cych z realizacji
umowy na rzecz Banku, kt6ry b^dzie udzielal Wykonawcy kredytu na realizacj$
zadania?

Odpowiedz: Zgodnie z brzmieniem $19 ust.3 w przypadku braku jakichkolwiek
przeciwwskazan Zamawiaja^cy wyrazi zgode^ na cesj^ wierzytelnosci.

Pytanie nr 30. Zala_cznik nr 4 do SIWZ, $ 2 UST. 20 - przeniesienie autorskich praw
majaj:kowych. Zgodnie z postanowieniami g 2 ust. 20 wzoru umowy
WYKONAWCA przenosi na Zamawiaja^cego przysluguj^ce mu majatkowe
prawa autorskie wraz z wlasnoscia^ wszystkich egzemplarzy, objeJych
przedmiotem zam6wienia oraz ich wersji elektronicznych. Wykonawca przenosi
na Zamawiaj^cego r6wniez prawo zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw
autorskich. Z brzmienia cytowanego postanowienia wzoru umowy nie wynika,
jaki jest przedmiot autorskich praw majaJkowych, kt6re Wykonawca
zobowiqzanyjest przeniesc na Zamawiaja^cego. Prosimy o okreslenie przedmiotu
autorskich praw maja_tkowych, kt6rych przeniesienia dotyczy g 2 ust. 20.
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Odpowiedz: Zamawiaj^cy modyfikuje zapis $ 2 ust 20 projektu umowy, kt6ry otrzymuje
brzmienie:
,,Wykonawca przenosi na Zamawiaja^cego przysluguj^ce mu maja^tkowe prawa
autorskie wraz z wlasnosciq. wszystkich egzemplarzy, obje_tych przedmiotem
zam6wienia oraz ich wersji elektronicznych . Wykonawca przenosi na
Zamawiaj^cego r6wniez prawo zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w tym w szczeg61nosci opracowywanie poszczeg61nych cz$sci
przedmiotu zam6wienia polegaj^ce na wykonaniu projekt6w budowlanych
zamiennych i projekt6w wykonawczych oraz innych opracowan przez
projektant6w wybranych przez inwestora. Zamawiaj^cemu przysluguje, z
poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do wykorzystania cafosci
lub poszczeg61nych element6w Przedmiotu Zam6wienia na nast$puj%cych
polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci -- wytwarzanie okreslon^
technika^ egzemplarzy utworu, w tym technika^ drukarska^ reprograficzna^ zapisu
magnetycznego oraz technika^ cyfrowaj
2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami , na kt6rych utrwalono
Przedmiot Zam6wienia -- wprowadzanie do obrotu , uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy;
3 ) w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu Zam6wienia w spos6b inny niz
okreslony w pkt. 2 publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostejmianie
utworu w taki spos6b, aby kazdy m6gl miec do niego dost^p w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym."

Pytanie nr 31. Zalacznik nr 4 do SIWZ, $ 9 UST. 3-5 - termin odbioru
Umowa nie zawiera termin6w, w kt6rych Zamawiaj^cy jest zobowiazany do
dokonania odbior6w koncowych kazdego etapu oraz ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, a co za tym idzie do podpisania protokol6w odbioru.
Zapisy $ 9 ust. 3-5 okreslaja^ jedynie terminy, w kt6rych Zamawiaja_cy jest
zobowiajzany do ,,przystajnenia" do odbioru. Podobne zapisy zawiera glOust. 48.
Termin odbioru zostal natomiast okreslony w g 9 ust. 2 w odniesieniu do rob6t
ulegajaeych zakryciu lub zanikaja^cych oraz odbior6w technicznych i
cz^sciowych.
Prosimy o dokonanie zmian wzoru umowy poprzez okreslenie termin6w, w
kt6rych Zamawiajajcy ma dokonac poszczeg61nych odbior6w.

Odpowiedz: Zamawiajajcy nie dokona zrniany projektu umowy w tym zakresie. Zgodnie z
zapisem $10 ust. 48 Zamawiaj^cy precyzyjnie okreslil, iz odbiory koncowe
poszczeg61nych etap6w (I, II, III i IV) przedmiotu zam6wienia nastajpiq. po
uzyskaniu przez Zamawiaja_cego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub
zlozenia w WiNB zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Pytanie nr 32. Zal^cznik nr 4 do SIWZ, $ 10 UST. 26 - polisy ubezpieczeniowe
Zapisy g 10 ust. 26 wzoru umowy przewiduje obowia^zek Wykonawcy do

zawarcia polis ubezpieczeniowych, okreslajajc jednoczesnie, jakie zdarzenia
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ubezpieczeniowe winna obejmowac polisa. Zdarzenia okreslone w pkt 2) i 3)
$ 10 ust. 26 obejmuj% szkody dotycza^ce bajdz spowodowane na skutek
prowadzonych przez Wykonawc$ w ramach umowy rob6t budowlanych.
Z tresci $ 10 ust. 26 nie wynikajednak wprost do jakich szk6d odnosi si? jego
pkt 1). Zgodnie z jego brzmieniem polisa ma obejmowac: ubezpieczenie od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci prywatnej, spowodowanej dzialaniem lub
niedopatrzeniem WYKONAWCY
Prosimy o zmodyflkowanie postanowien $ 10 ust. 26 pkt 1) w taki spos6b, aby
okreslaly one wprost, iz chodzi o zniszczenia wlasnosci prywatnej
spowodowanej prowadzonymi przez Wykonawcy robotami budowlanymi.

Odpowiedz: Zamawiajajcy nie dokona zmiany projektu umowy w tym zakresie. Zbyt
kazuistyczne okreslenie mozliwych zdarzen i ich skutk6w nie zabezpiecza w
pemi interesu Zamawiajajoego, kt6ry nie ma bezposredniej mozliwosci
kontrolowania wszelkich dzialan i zaniechan wykonawcy na przekazanym placu
budowy.

Pytanie nr 33. Zal^cznik nr 4 do SIWZ, g 11 UST. 6 - podwykonawcy
Zgodnie z postanowieniami g 11 ust. 6 wzoru umowy, Zamawiaj^cy moze
odm6wic zgody na zawarcie konkretnej umowy z podwykonawcy.
Wskazanym byloby uszczeg61owienie $ 11 ust. 6, poprzez wskazanie
sytuacji/zapis6w, w kt6rych Zamawiajajcy jest uprawniony do odmowy
wyrazenia zgody na zawarcie konkretnej umowy z podwykonawc%.
Przyktadowo: gdy zapisy projektu umowy z podwykonawcy zagrazajq. lub
istnieje duze prawdopodobienstwo wystapienia zagrozenia nalezytej realizacji
przedmiotu umowy przez podwykonawcej umowa nie zawiera kar umownych
adekwatnych do tych kar umownych, kt6re obcia_zaja^ Wykonawc? na podstawie
umowy zawartej z Zamawiajqcym.
Zawarcie we wzorze umowy tego rodzaju wymagan odnosz%cych si? do tresci
projektu umowy z podwykonawc^ w spos6b istotny ulatwiloby i usprawnilo
proces negocjacyjny pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami, kt6ry w
praktyce nierzadko bywa utrudniony. Przez to, tego rodzaju pozorne
..ograniczenie" uprawnienia Zamawiajacego do odmowy skorzystania z prawa
odmowy wyrazenia zgody na zawarcie konkretnej umowy z podwykonawca, w
istocie byloby korzystne dla interes6w zar6wno Wykonawcy jak i
Zamawiajacego.
Wykonawca wnosi o dokonanie modyflkacji postanowien g 11 ust. 6 zgodnie
z powyzszymi propozycjami.

Odpowiedz: Zamawiajajcy nie wyraza zgody na proponowanq. modyfikacj? W swietle
artykulu 647' KC decyzja o akceptacji bajdz jej braku pozostawiona jest
wyla_cznie do dyspozycji Zamawiajacego, kt6ry maja^c na celu prawidlowa^
realizacje inwestycji nie uzywa bezpodstawnie tego uprawnienia.

Pytanie nr 34. Zaiacznik nr 4 do SIWZ, $ 14 UST. 1 - kary umowna za nieterminowe
wykonanie umowy
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Wykonawca wnosi o zastapienie uzywanego w $ 14 ust. 1 slowa ,,op6znienie"
stowem ,,zwloka", ba^dz dodanie do slowa ,,op6znienie" sformulowania ,,z
przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy" albo ,,z przyczyn, za kt6re
odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca" albo ,,z winy Wykonawcy".
Uzycie slowa ,,op6znienie" w j$zyku prawnym implikuje znaczne zwi^kszenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Komentowane postanowienia umowy nie traca^
swojego niekorzystnego charakteru poprzez wskazanie w umowie sytuacji, w
kt6rej Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ,,op6znienie", tj. ,,z
przyczyn nie lezqcych po stronie Zamawiajqcego".
W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc r6wniez za
okolicznosci, za kt6re na zasadach og61nych odpowiedzialnosci nie ponosi, np.
osoby trzecie nie b$d^cejego podwykonawcami.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie wyraza zgody na proponowana^ modyfikacjej projektu
umowy.

Pytanie nr 35. Zal^cznik nr 4 do SIWZ, $ 18 UST. 2 PKT 3) - skutki odstapienia od umowy
przez wykonawc^
Postanowienia g 18 ust. 2 wzoru umowy okreslaja^ skutki odstapienia od umowy
przez Wykonawcy oraz zwi^zane z tym zobowia_zania Wykonawcy.
Zgodnie z postanowieniami pkt 3) $ 18 ust. 2 Wykonawca zobowia^zanyjest do
,, naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem rob6t poprzez
zaplat% kary umownej w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
$ 12 ust. 1 niniejszej umowy".
Z literalnego brzmienia $ 18 ust. 2 pkt 3) wynika, ze obowia^zek ten jest
niezalezny od przyczyn, dla kt6rych Wykonawca odstaj)il od umowy, bowiem $
18 ust. 2 nie czyni w tym zakresie zadnego rozgraniczenia. Zatem Wykonawca
zobowiajzany b^dzie do zaplaty kary umownej w wysokosci 15% wynagrodzenia
r6wniez w tych przypadkach, w kt6rych odstapil od umowy z przyczyn leza_cych
po stronie Zamawiaja^cego, np. realizuj^c prawo do odstapienia od umowy
przysluguja^ce mu na podstawie odpowiednich przepis6w kodeksu cywilnego.
Ponadto kara umowna z tytulu odstaj)ienia przez Wykonawc? od Umowy, ale
wlasnie z ,,przyczyn nie lezqcychpo stronie Zamawiajqcego" zostala okreslona
w $ 14ust. 1 pkt6).
W zwiajzku z powyzszym wnosimy alternatywnie:

* wykreslenie, zmian? g 18 ust. 2 pkt 3)
* zmian^ g 18 ust. 2 pkt 3) poprzez wskazanie w nim, iz dotyczy to tylko

przypadk6w okreslonych w g 14 ust. 1 pkt 6)
Odpowiedz: Zamawiaja_cy nie wprowadzi wnioskowanej modyfikacji g 18 ust. 2 pkt. 3

projektu umowy. Zamawiaj^cy ma prawo uzyc dozwolonych przepisami prawa
srodk6w dyscyplinuja^cych wykonawc^ rob6t, bowiem niewykonywanie przez
niego rob6t w spos6b zgodny z postanowieniami umowy moze skutkowac dla
Zamawiajqcego powaznymi konsekwencjami, nie tylko zagrozeniem realizacji
calosci inwestycji. Ponadto Zamawiaja^cy zaznacza , ze przewidziane w g 18
projektu umowy odszkodowanie, do zaplaty kt6rego zobowiajzany moze byc
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ewentualnie wykonawca rob6t, jest uzaleznione od okolicznosci , kt6re zaleza^
wyla^cznie od wykonawcy, a nie od przyczyn niezaleznych od niego.

Pytanienr36.Pktl5.3SIWZ
Czy Zamawiaja^cy dopusci zlozenie wadium w formie por$czen lub gwarancji
poprzez zala_czenie oryginalu dokumentu do oferty (np. zlozenie w osobnej
kopercie oznaczonej ,,wadium", dol^czonej do opakowania z ofertaj?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy modyfikuje tresc zapis rozdziaiu 15 pkt. 15.3 SIWZ dopisujq,c
zdanie: ,,Zamawiaja_cy dopuszcza zlozenie wadium w por^czeniach lub
gwarancjach poprzez zala_czenie oryginalu dokumentu umieszczonego w
odr^bnej kopercie lecz nie opakowanej l^cznie z ofertaJ'.

Pytanie nr 37. SIWZ, ogloszenie o zam6wieniu, umowa, ani inne dokumenty udostejmione
na stronie internetowej przez Zamawiaj^cego nie odnosza^ sie^ do kwestii zmiany
wynagrodzenia dla Wykonawcy w przypadku zmiany podatku VAT, polegaja^cej
najego podwyzszeniu. Czy wprzypadku zmiany (podwyzszenia) podatku VAT
Zamawiajqcy zwiejkszy proporcjonalnie kwote^ brutto wynagrodzenia?

Odpowiedz: Zgodnie z trescia^ artykulu 41 w zwi^zku z art. 146a ustawy o podatku od
towar6w i uslug pocza^wszy od 01 stycznia 2014 roku stawka tego podatku
b^dzie wynosila 22%. Maj^c na uwadze obowiajzuja^cy stan prawny
Zamawiaj^cy nie zmieni zapis6w projektu umowy dotycza^cych zmiany
wynagrodzenia wykonawcy.

Pytanie nr 38. Pkt 9.1, ust. 3 c), SIWZ
Jezeli jedna osoba posiada uprawnienia w dw6ch lub wi^cej specjalnosciach
Zamawiaja^cy wymaga dysponowania ta^ osoba^ dla jednej specjalnosci. Nie
mozna wykazywac tych samych os6b do cz^sci projektowej, wykonawczej i
utrzymania sygnalizacji swietlnej". Czy Zamawiaja^cy zgodzi si^ na obnizenie
tego wymagania, w taki spos6b, zeby osoba posiadaja^ca uprawnienia w dw6ch
lub wi$cej specjalnosciach mogla wykonywac czynnosci we wszystkich
posiadanych specjalnosciach?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zmian^ wymagan w tym zakresie.

Pytanie nr 39. Zalacznik nr 4 do SIWZ, g4 punkt 1.1
,,Zakonczenie rob6t i uruchomienie systemu dla zakresu etapu I oraz zgloszenie
gotowosci odbioru rob6t do dnia 30.05.2012." Czy Zamawiaj^cy dopuszcza
mozliwosc przedluzenia terminu wykonania i odbioru prac w ramach etapu I, w
przypadku wystaj)ienia czynnik6w zewneJrznych, na kt6re Wykonawca nie mial
wplywu? Mozliwa jest sytuacja, ze w przypadku dlugiej i mroznej zimy
niemozliwe b^dzie prowadzenie w wyznaczonym terminie prac zw. z budowa^
kanalizacji teletechnicznej.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie zmieni zapis6w SIWZ i projektu umowy dotycz^cych terminu
zakonczenia rob6t i uruchomienia systemu dla zakresu etapu I jak r6wniez
terminu zgloszenia przez wykonawc? gotowosci do odbioru. Zgodnie z
brzmieniem g 19 ust.2 punkt 1 i 2 projektu umowy oraz zgodnie z zapisami
SIWZ, Zamawiaj^cy przewiduje mozliwosc zmiany terminu zakonczenia
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realizacji przedmiotu zam6wienia pod warunkiem, ze nie wynika ona z
okolicznosci zawinionych przez wykonawc?. Jednoczesnie Zamawiaja^cy
wskazuje, ze warunki pogodowe nie stanowia^ uzasadnionej przeslanki
warunkuja^cej zmiane^ terminu wykonania rob6t.

Pytanie nr 40. Zalacznik nr 4 do SIWZ, g 13 pkt.l
Zgodnie z Ogloszeniem o Zam6wieniu pkt III, podpunkt 12 ,,12.
ZAMAWIAJ^CY b^dzie dokonywal bezposrednich platnosci
PODWYKONAWCY za roboty wykonywane przez niego." Maja^c na uwadze
fakt, ze rozliczenia cz^sciowe b^da^ realizowane do wysokosci 70% wartosci
kazdego etapu, po odbiorze koncowym kazdego z etap6w Wykonawca wystawi
faktur$ do 80% wartosci etapu, po osi^gni^ciu tych wartosci nastejpna^ platnoscia^
jest rozliczenie po odbiorze ostatecznym. Czy Zamawiaja^cy zamierza piacic
podwykonawcom 70%-80% wartosci faktur? Tajemnica^ handlowa^ jest
porozumienie Wykonawcy z podwykonawcami w zakresie koszt6w wykonania
przez podwykonawcy powierzonego zakresu prac. Wnosimy o usuniejcie zapisu
dot. bezposredniej platnosci podwykonawcom przez Zamawiaja_cego, poniewaz
moze to stac w sprzecznosci ze sposobem rozliczania pomi^dzy
podwykonawcami, a Wykonawca^

Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie zmieni ww. zapisu projektu umowy. Zamawiaja^cy b^dzie
dokonywat platnosci dla podwykonawc6w w wysokosci zgodnej z dyspozycja^
zawarta^ na fakturze wykonawcy. Zamawiaja^cy nie ingeruje w zapisy umowy
wykonawcy z podwykonawca_, kt6ry ma dowolnosc ksztaltowania umowy z
podwykonawca^ ajedynie b^dzie kontrolowal, by na dzieri odbioru ostatecznego
podwykonawca otrzymal nalezne, okreslone w tej umowie wynagrodzenie. Ww.
ograniczenia wysokosci wynagrodzenia dotycza^ faktur wykonawcy,
wystawianych zgodnie z podpisana^ umowa^ pomi^dzy Zamawiaja^cym a
wykonawca^ w sklad kt6rego wchodzilo b^dzie wynagrodzenie podwykonawcy
regulowane umowa^ wykonawcy z podwykonawc^ . Zamawiaja_cy nie b^dzie
ingerowal w to czy wykonawca b^dzie ograniczal na fakturze dyspozycje
wyplat dla podwykonawcy r6wniez na tym samym poziomie na kt6rym
Zamawiaja^cy ogranicza wynagrodzenie dla wykonawcy. Wykonawca ma prawo
dokonywania dyspozycji platnosci dla podwykonawcy zgodnie z zapisami
umowy jaka^ z nim zawarl.
Jednoczesnie Zamawiaj^cy wyjasnia, ze akceptacja przez Zamawiaja^cego
umowy z podwykonawcy dotyczy wyla^cznie zabezpieczenia odpowiedzialnosci
Zamawiaja^cego okreslonej w art. 647' KC tj. solidarnej odpowiedzialnosci z
wykonawcy wobec podwykonawcy.

Jednoczesnie Zamawiaja_cy informuje, ze zamieszcza na stronie internetowej Projekt
Organizacji Ruchu z Wykorzystaniem Tablic i Znak6w Zmiennej Tresci dla Miasta Gdyni
stanowia^cy tresc zalajcznika nr 6a do SIWZ oraz spis dokumentacji projektowej stanowia^cej
zal^cznik nr 5, 6a, 6b, 6c, 8.
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Wykresla si$ z Projektu Branzowego PBR/GDY/106 Morska - Kartuska Modernizacji
Sygnalizacji Swietlnej na stronie 3 w pkt 1.2.3. Sterowniksygnalizacji ulicznej zdanie:
,,Ist. sterownik proponuje si? wymienic na nowy sterownik sygnalizacji ulicznej np. typu
,,MSR2002" lub r6wnowazny produkcji Zaklad6w System6w) Sterowania Ruchem
Drogowym - MS TRAFFIC Sp. z o.o. , 62-081 Przezmierowo, ul. Lesna 40. Sterowmk ten
ustawiony b^dzie w rejonie ww. skrzyzowania (patrz rys. nr 1). Mozna zastosowac inny
rodzaj sterownika, kt6ry b^dzie realizowal wszystkie funkcje zawarte w niniejszej
dokumentacji analogicznie do sterownika MSR 2002 oraz wsp6tpracowal z systemem
TRISTAR" , i zastej3uje si? zdaniem kt6re otrzymuje brzmienie:
,,Ist. sterownik proponuje sie^ wymienic na nowy sterownik, kt6ry b^dzie spelnial wymagania
zawarte w Specyfikacjach Technicznych STWIORB/SST-S i b^dzie wsp61pracowal z
systemem TRISTAR.
Sterownik ten ustawiony b^dzie w rejonie ww. skrzyzowania (patrz rys. nr 1)".

Niniejsze pismo stanowi integraln^ czesc Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
i nie modyfikuje jej tresci w spos6b wymagajqcy dodatkowego czasu na wprowadzenie
zmian w ofercie.
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