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Dot.: przetargu nieograniczonego, kt6rego przedmiotem zam6wienia jest wykonanie rob6t budowlanych zwi4zanych
z rozbudow4 drogi powiatowej - al, Armii LudoweJ w zakresie wiadukt6w drogowych w rejonie parku Agrykola
wraz z przebudowE sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn, Rozbudowa wiadukt6w w ci4gu
Trasy Lazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem teren6w, w tym: Etap I - rozbudowa wiadukt6w,
w Warszawie. Numer sprawy ZP/slPN/4/20.

W zwi4zku z pytaniami otrzymanymi od uczestnik6w postQpowania Miasto Stoleczne Warszawa
Miejskich Inwestycji Drogowych odpowiada:

-

Tarzqd

1. PYTANIE
Dotyczy pkt. XVIII. 5 i 6 SIWZ - prosimy o wyja6nienie, czy Zamawiaj4cy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania oraz usuniqcia wad i usterek w formie gwarancji ubezpieczeniowych z wprowadzonymi
zmianami tre6ci gwarancji (modyfikacje tre6ci zatqcznik6w nr 1 i 2 do Wzoru Umowy), aby odpowiadaly
mo2liwo6ciom rynkowym pozyskania takich zabezpieczeri? Zgodnie z zapisem ust. 5, tre6i gwarancji zostanie
przeslana do akceptacji Zamawiaj4cemu/ przed jej wystawieniem.
Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza zmianq tre6ci wzor6w zabezpieczenia, w tym umieszczenia dat wazno6ci
gwarancji, jednak2e zlo2ona gwarancja musi jednoznacznie zabezpieczai interes Zamawiajqcego i minimum
zawiera6:

a) zgodno6i z intencje wzorui
b) bezwarunkowo6i;

c) nieodwolalno66;
d)

ptatnoSd na pierwsze 2qdanie beneficjenta.
Ponadto tre6i gwarancji podlegad bQdzie akceptacji Zamawiajqcego.

2. PYTANIE
Dotyczy zalqcznika

nr 2 do Wzoru Umowy - wz6r zabezpieczenia z tytulu nalezytego wykonania umowy wnioskujemy o wykre5lenie fragmentu: ,,Niniejsza gwarancja wchodzi w 2ycie istaje siq wa2na od daty
podpisania umowy i wa2na bqdzie do dnia obustronnie podpisanego protokolu odbioru koicowego przedmiotu
umowy," izastqpienie go tre6ciq: ,,Niniejsza gwarancja jest wa2na w okresie od ...., (data zawarcia umowy), do
...,, (data kalendarzowa) w zakresie nale2ytego wykonania umowy." Wskazanie daty obowiqzywania gwarancji
jest konieczne u kazdego z gwarant6w, a ewentualne zmiany terminu realizacji umowy bgdq powodowaNy
stosowne zmiany termin6w obowiqzywania zlo2onego zabezpieczenia.
Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza umieszczenie w gwarancji daty jej wa2no6ci. Wprowadzone do gwarancji
zmiany podlegad bqdq akceptacji Zamawiaj4cego.

3. PYTANIE
Dotyczy zalqcznika nr 2 do Wzoru Umowy - wz6r zabezpieczenia z tytulu nale2ytego wykonania umowy wnioskujemy o wykre6lenie fragmentu:,,Przyjmujemy,2e gwarancja zostanie zwolniona ipowiadomicie nas
Padstwo o tym w ciqgu 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokolu odbioru koficowego przedmiotu
umowy." Zapis moze byi niemoZliwy do wprowadzenia w tre6ci zabezpieczenia, majqc na uwadze aktualnq
sytuacjq rynkowq i mo2liwo56 ulozenia wsp6lpracy z gwarantami.
Odpowied2: Zamawiaj4cy podtrzymuje tre56 zapisu.
4. PYTANIE
Dotyczy zal4cznika nr 3 do Wzoru Umowy - wz6r zabezpieczenia z tytulu rqkojmi - wnioskujemy o wykre5lenie
fragmentu:,,Niniejsza gwarancja wchodzi w zycie istaje sig wa2na od daty obustronnie podpisanego protokolu
odbioru koticowego przedmiotu umowy," i zastqpienie go treSciq: ,,Niniejsza gwarancja jest wa2na w okresie od
..... (data kalendarzowa), do..... (data kalendarzowa) w zakresie usunigcia wad iusterek." Wskazanie dat
obowi4zywania gwarancji jest konieczne u kaZdego z gwarant6w, a ewentualne zmiany terminu realizacji
umowy bqdq powodowaly stosowne korekty termin6w obowiqzywania zlo2onego zabezpieczenia,
OdpowiedZ: Zamawiaj4cy dopuszcza umieszczenie w gwarancji daty jej wa2norici. Wprowadzone do gwarancji
zmiany podlegai bqdq akceptacji Zamawiajqcego.
5. PYTANIE
Dotyczy zalqcznika nr 3 do Wzoru Umowy - wz6r zabezpieczenia z tytulu rgkojmi - wnioskujemy o wykre6lenie
fragmentu: "Przyjmujemy, ze gwarancja zostanie zwolniona ipowiadomicie nas Pafistwo o tym w ciqgu 15 dni
po uplywie okresu rqkojmi od daty obustronnie podpisanego protokolu odbioru ostatecznego przedmiotrr
umowy." Zapis moze byi niemo2liwy do wprowadzenia w tre6ci zabezpieczenia, majqc na uwadze aktualnq
sytuacjq rynkowq i mo2liwo56 ulozenia wsp6lpracy z gwarantami.
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje tre6i zapisu.
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6.

PYTANIE

Zwracamy siq z pro6bq o mo2liwodi zlo2enia Zabezpieczenia Nale2ytego Wykonania oddzielnie na okres
realizacji oraz oddzielnie na okres rqkojmi przy czym zabezpieczenie na okres rqkojmi zostaloby zlo|one
Zamawiajqcemu w okresie obowiqzywania Zabezpieczenia Nale2ytego Wykonania w okresie realizacji jednakze
po podpisaniu przez Strony protokolu odbioru koricowego Inwestycji. W przypadku gdyby Wykonawca nie
p'zedlo2yl zabezpieczenia na okres rqkojmi Zamawiajqcy bylby uprawniony do zlo2enia 2qdania zaplaty z
gwarancji na okres realizacji w kwocie gwarancji na okres rqkojmi.
Odpowiedi: Zamawiaj4cy akceptuje wniesienie oddzielnego zabezpieczenia na okres realizacji umowy i
oddzielnego na okres rqkojmi, jednak oba zabezpieczania muszA byi wniesione przed podpisaniem umowy.

7. PYTANIE
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajqcego, 2e za spelnienie wymog6w ubezpieczeniowych wynikajqcych z
par. t2.1 uznane zostanie zawarcie polisy ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu CAR/EAR z rozszerzeniem o
Sekcje II dotyczqcq ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej. Prosimy jednocze6nie o wskazanie przez
Zamawiajqcego wysoko6ci akceptowalnej sumy gwarancyjnej w ramach Sekcji II (dot. OC) ubezpieczenia
CAR/EAR.

Odpowiedi; Zamawiajqcy potwierdza , 2e za spelnienie wymog6w ubezpieczeniowych wynikajqcych z Warunku
12.1 WRK uznane zostanie zawarcie polisy ubezpieczenia ryzyk budowy imonta2u CAR/EAR na kwotq nie
mniejsz4 niZ Cena Oferty brutto z rozszerzeniem o ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej na sumQ
gwarancyjn4 nie mniejszq ni2 2.000,000 zl

8.

PYTANIE

z Tytulu Nale2ytego Wykonania Umowy oraz Zabezpieczenia z Tytulu RQkojmi w
tre6ci zgodnej z wzorami stanowiEcymi zalqczniki nr 1 oraz nr 2 do Umowy nie sa mo2liwe do pozyskania na
rynku. Czy Tamawiajqcy zaakceptuje Tabezpieczenie Nale2ytego Wykonania Umowy oraz Tabezpieczenia z
Tytulu Rqkojmi w innej treSci, powszechnie stosowanej aktualnie przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe
zgodnej z art. 748-t49. Ustawy z 29 stycznia 2004 r, - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz.U. z 20tS r. poz.
2L64 ze zm.).
Odpowiedi: Zamawiajqcy zaakceptuje Zabezpieczenie Nale2ytego Wykonania Umowy oraz Tabezpieczenia z
Tytulu Rekojmi o treSci, powszechnie stosowanej aktualnie przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, zgodne
z XVIII Rozdzialem SIWZ, jednak2e zlo|ona gwarancja musi jednoznacznie zabezpieczad interes zamawiajqcego
i minimum zawierai;
a) zgodnoSi z intencjq wzoru;
Pozyskanie Tabezpieczenia

b)

bezwarunkowo56;

c) nieodwolalno6i;
d) platnoSi na pierwsze

Zqdanie beneficjenta.
Ponadto tresi gwarancji podlegai bqdzie akceptacji Zamawiajqcego.

9.

PYTANIE

- Wykonawca prosi o zakre6lenie limitu odpowiedzialno6ci kontraktowej
Wykonawcy do odpowiedzialno6ci za szkody rzeczywiste, do warto6ci 1000/o Cent Oferty brutto, z wylqczeniem
szk6d spowodowanych przez Wykonawce z winy umy5lnej,
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje treSi Warunku 5.7 WRK.
Dotyczy: Warunek 6,7. WRK

10. PYTANIE
Dotyczy: Warunek 7.1. WRK - Wykonawca prosi o dookre6lenie przez Zamawiaj4cego terminu Okresu rqkojmi
wskazanej w umowie poprzez dodanie na kodcu pierwszego akapitu warunku 7.1, sl6w, jednak nie p62niej ni2 z
chwilq uplywu okresu wskazanego w pkt 11 Aktu Umowy. Zgodnie z Warunkiem 7.1Okres Rqkojmi rozpoczyna
siq z chwilq podpisania protokolu odbioru koicowego a koriczy z chwilq podpisania protokolu ostatecznego
odbioru robbt. Z procedury odbiorowej nie wynika, w jakim terminie Zamawiajqcy ma obowiqzek dokonania
odbioru ostatecznego, stad dlugo6i okresu rqkojmi na tej podstawie jest niemo2liwa do przewidzenia i prowadzi
do powstania sprzecznoSci w odniesieniu do terminu okresu rqkojmi kt6ry Wykonawca jest obowiezany
zadeklarowai w ofercie.
Odpowiedi: Zamawiaj4cy podtrzymuje treSi Warunku 7.1. WRK.
11. PYTANIE
Dotyczy: Warunek 6.8 WRK

- Wykonawca prosi o dodanie uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia rob6t w
przypadku op62nienia Zamawiaj4cego w zalapcie naleznego wynagrodzenia o co najmniej 30 dni w stosunku do
termin6w wynikajqcych z faktur VAT i nie dokonania pelnej zaplaty na rzecz Wykonawcy w dodatkowym,
wyznaczonym przez Wykonawce terminie.
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje treSi Warunku 6.8. WRK.
12. PYTANIE
Dotyczy: Warunek 11.2 pkt 5 WRK - Wykonawca prosi o dodanie zapisu uprawniajqcego Wykonawcq do
odstEpienia od umowy w przypadku zwloki w zaplacie wynagrodzenia. ,,Wykonawca, az do uplywu terminu

realizacji Przedmiotu Umowy uprawniony

jest do

odst4pienia

od Umowy w

przypadku op62nienia

Zamawiajqcego w zalapcie nale2nego wynagrodzenia o co najmniej 30 dni w stosunku do termin6w
wynikajqcych z faktur VAT i nie dokonania pelnej zaplaty na Eecz Wykonawcy w dodatkowym, wyznaczonym
przez Wykonawcq terminie.";
Odpowiedi: ZamawiajEcy podtrzymuje tre56 Warunku 11.2 pkt. 5 WRK.
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13. PYTANIE
W zwiqzku z tre6ciq pkt 3.2. akapit 3 Warunk6w Realizacji Kontraktu stanowiqcych zalqcznik nr 2 do SIWZ
zwracamy siq o jego poprawienie, gdyL jest tak skonstruowany,2e wynika z niego obowi4zek Wykonawcy do
przedluzania zabezpieczenia ZAWSZE na 30 dni przed jego wyga6niqciem, zupelnie pominiqto odniesienie do
sytuacji pisanej w akapicie 2. Z umowy powinno jasno wynikai, 2e przedlu2enie jest konieczne wylqcznie w
sytuacji, gdy planowana data Odbioru Koicowego ulega przesuniqciu.

Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje tre56 Warunku 3.2.

WRK,

14. PYTANIE
Zmianq calkowitej wysokoSci kar umownychz20o/o ceny oferty na 10vo ceny oferty;
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje tre6i Warunku 6.7. WRK,
15. PYTANIE

Wskazanie w pkt. L0.2, i2 za nieterminowe uregulowanie platno6ci Wykonawcy przyslugujq odsetki ustawowe
za op62nienie w transakcjach handlowych co wynika z przepis6w powszechnie obowiqzuj4cych.
Odpowiedi: Warunek 10.2 ustala odsetki ustawowe za op62nienie w transakcjach handlowych.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp., Zamawiajqcy dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienia. Zmiana dotyczy pkt. 15, L6, t7 Wzoru umowy:

l. Pkt. 15, otrzymuje brzmienie:
,,15. Strony o5wiadczajq, 2e znane jest im i stosujq w swojej dzialalno6ci rozporzqdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych)",

2. Pkt. 16, otrzymuje brzmienie:
,,L6. Strony o6wiadczajq, 2e dane kontaktowe pracownik6w, wsp6lpracownik6w i reprezentant6w Stron
udostqpniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostgpnione drugiej Stronie w jakikolwiek spos6b w okresie

obowiqzywania niniejszej Umowy przekazywane sq w zwiqzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym
(wykonywania umowy) przez Zamawiajqcego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostqpniane
dane kontaktowe mogq obejmowai: imiq i nazwisko, adres e-mail, stanowisko sluzbowe i numer telefonu
slu2bowego. Ka2da ze Stron bqdzie administratorem danych kontaktowych, kt6re zostaly jej udostqpnione w
ramach Umowy".

3. Pkt. 17 otrzymuje brzmienie:
,,17. Strony zobowiqzujq siq w zwiqzku z tym do przekazania wszystkim osobom, kt6rych dane udostqpnil,
informacji, o kt6rych mowa w art, 14 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (RoDo)".

Otrzymuj4:
Wykonawcy, ktorym przekazano SIWZ.
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