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

Pytanie nr 306. W zalaczniku nr 15 do SIWZ w punkcie III podpunkt 12 oraz we wzorze
protokolu przekazania wystejmje zastrzezenie pemej odpowiedzialnosc
cywilnej Wykonawcy gdy przyczynaJest wadliwa praca sygnalizacji swietlnej
i wystejmje wina Wykonawcy. Uprzejmie prosimy o wyjasnienie przyczyny
powt6rzenia w zalaczniku regulacji art. 415 kodeksu cywilnego?

Odpowiedz: MajajC na uwadze trudne i skomplikowane zadanie inwestycyjne, zamiarem
Zamawiaja^cego jest zwr6cenie szczeg61nej uwagi wykonawcy na ten rodzaj
odpowiedzialnosci.

Pytanie nr 307. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku odstaj)ienia na wniosek
Zamawiaja^cego od realizacji cz$sci rob6t w trybie przewidzianym w $19 ust. 2
punkt 4 projektu umowy, Zamawiaja^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie co
najmniej w cz$sci odpowiadaja^cej kosztom i naktadom poniesionymjuz przez
Wykonawcy (np. na prace przygotowawcze, projektowe dla rob6t).

Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie potwierdza, iz w przypadku odstajnenia od realizacji
cz^sci rob6t zaplaci wykonawcy z tego tytulujakiekolwiek wynagrodzenie.

Pytanie nr 308. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wprowadzania przez
Zamawiaja^cego zmian do dokumentacji projektowej dostarczanej przez
Zamawiaj^cego, w trybie przewidzianym w gl9 ust. 2 punkt 5 projektu
umowy, b^dzie si$ to odbywac za pisemnym porozumieniem z Wykonawcy.
Maja^c na uwadze, ze zakres takich ewentualnych zmian nie jest w tej chwili
znany, Wykonawcajest zobowiajzany do akceptacji dokumentacji juz w chwili
zawarcia umowy i na tej podstawie ocenia mozliwosc realizacji umowy,
wskazuje w ofercie wysokosc wynagrodzenia oraz zobowia^zuje si? do nadzoru
autorskiego, wyjasniamy, ze zmiany w dokumentacji projektowej nie powinny
nastej3owac w drodzejednostronnej.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy potwierdza, ze zmiana dokumentacji projektowej w trybie gl9
ust. 2 punkt 5 projektu umowy, zostanie uzgodniona z wykonawca w formie
pisemnej.
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Pytanie nr 309. Prosimy o wskazanie podmiotu lubjednostki organizacyjnej, kt6ra b$dzie
pelnila nadz6r inwestorski (g7 projektu umowy).

Odpowiedz: Zamawiaj^cy wyjasnia, ze podmiot pelni^cy nadz6r inwestorski zostanie
wyloniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 310. Z uwagi na brak okreslenia w projekcie umowy maksymalnej wysokosci
odszkodowan, takjak to ma miejsce w przypadku kar umownych, wyjasniamy,
ze po stronie Wykonawcy umowa wi^ze si$ z ryzykiem poniesienia straty
przewyzszaJ3,cej ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy, co ostatecznie ma
zwi^zek z kosztem umowy. Okolicznosc ta jest dostrzegana przez niekt6rych
zamawiaJ3cych i wprowadzaja^oni do projekt6w um6w zalajczanych do SIWZ
g6rne limity odpowiedzialnosci. Posilkowo wskazujemy, ze Federalna
Komisja Zam6wien Konfederacji Szwajcarskiej przyjmuje jako standard
okreslenie g6rnej granicy odpowiedzialnosci oraz wyl^czenie
odpowiedzialnosci za utracone korzysci w umowach zawieranych zgodnie ze
szwajcarskim prawem zam6wien publicznych (por.
http://www.bbl.admin.ch/bkb/02617/02618/index.html71ang=de). Czy
Zamawiaja^cy zgodzi si^ na okreslenie zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy
w ten spos6b, ze maksymalna wysokosc odszkodowan zostanie okreslona
umowa^ np. na poziomie 70% ryczaltowego wynagrodzenia Wykonawcy?

Odpowiedz: Zamawiajajcy nie wprowadzi wnioskowanej modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 311. W zala^czniku nr 21 do SIWZ wymaga siê  od Wykonawcy przeniesienia na
Zamawiaja^cego majaJkowych praw autorskich do oprogramowania
opracowanego przez Wykonawc$ do cel6w Zam6wienia. Prosimy o
potwierdzenie, ze nie chodzi w tym przypadku o oprogramowanie b^da^ce
standardowym produktem Wykonawcy (tzw. off-the-shelf product),
dostosowywane tylko do potrzeb Zam6wienia.

Odpowiedz : zapis $ 2 ust. 20 projektu umowy dotyczy majaJkowych praw autorskich
przysluguja^cych wykonawcy. W odniesieniu do program6w komputerowych
zapis ten znajdzie zastosowanie w przypadku program6w wytworzonych przez
wykonawc? na potrzeby realizacji zam6wienia ( o ile takie wystaj)iaj.
Wykonawca opr6cz przeniesienia praw w zakresie wymienionym w g 2 ust. 20
wzoru umowy zapewni zamawiaja^cemu mozliwosc korzystania z
oprogramowania komputerowego niezb^dnego do prawidlowego uzywania
zam6wionych system6w na zasadach licencji niewyla^cznej

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