ZA.270.7.2019

Katowice, 05.04.2019 r.
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie
koncepcji „Elektrycznego Roweru Metropolitalnego” dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.

W związku ze złożonymi wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, działając na podstawie art. 38
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) („PZP”), Zamawiający – Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu postawił następujący warunek dla Oferenta:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi o wartości co najmniej
200.000 PLN netto każda, polegające na sporządzeniu ekspertyz dotyczących funkcjonowania
i rozwoju systemów transportu publicznego uwzględniających analizę̨ ekonomiczno-finansową
dla obszaru o łącznej liczbie mieszkańców minimum 100.000
Tak przedstawiony warunek, w którym Zamawiający wymaga spełnienia w ramach jednej
usługi „ekspertyz dotyczących funkcjonowania i rozwoju systemów transportu publicznego”
oraz „analizy ekonomiczno-finansowej”, jest praktycznie trudny do spełnienia, a nawet
niemożliwy. Tak postawiony warunek spełnia prawdopodobnie jedna firma na rynku a zatem
w znaczący sposób ogranicza on konkurencję.
Otóż, pierwsza część zdefiniowanego warunku (ekspertyz dotyczących funkcjonowania
i rozwoju systemów transportu publicznego) dotyczy opracowań typu „plan”, „strategia”, a więc
dokumentów ogólnych, w których definiuje się potencjalne projekty, działania, itp. Natomiast
druga część warunku (analiza ekonomiczno-finansowa) dotyczy np. studium wykonalności,
biznes planu, a zatem opracowania konkretnego, opisującego konkretną inwestycję.
Z reguły te dwa rodzaje opracowań zlecane są przez Zamawiających publicznych osobno
i trudno znaleźć realizacje, w których w ramach jednego zamówienia zlecano by tak różne
opracowania.
Mając powyższe na uwadze proponujemy zmianę warunku w sposób następujący:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej:
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2 usługi o wartości co najmniej 200.000 PLN netto każda, polegające na sporządzeniu
analiz/ekspertyz dotyczących funkcjonowania i rozwoju systemów transportu publicznego dla
obszaru o łącznej liczbie mieszkańców minimum 100.000
2 usługi dotyczące wykonania analiz ekonomiczno-finansowych dla projektów z zakresu
transportu, dla obszaru o łącznej liczbie mieszkańców minimum 100.000 [lub alternatywnie
…dla projektu o wartości …. Mln zł.}
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w Postępowaniu. Warunek został
postawiony w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 2
Czy wymienione poniżej dokumenty, mogą być złożone w ofercie tylko w wersji elektronicznej
(pdf)? Dokumenty, o których mowa: (i) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub
innego organu dla podmiotu mającego siedzibę poza granicami Polski, (ii) referencje lub inne
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi.
Odpowiedź
Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, nie elektronicznej. Ofertę oraz pozostałe
dokumenty należy złożyć w formie pisemnej. Jednocześnie Zmawiający wyjaśnia, iż nie żąda
wraz z ofertą zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego lub innego organu dla podmiotu
mającego siedzibę poza granicami Polski, (ii) referencji lub inne dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie usługi (dokumenty te składa Wykonawca najwyżej oceniony).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia powyższych dokumentów w formie elektronicznej.
Pytanie nr 3
Czy dokumenty wymienione poniżej, mogą być złożone w ofercie w wersji elektronicznej (pdf)
i dostarczone w oryginale na wezwanie Zamawiającego? Dokumenty, o których mowa:
zaświadczenie o udostepnieniu zasobów, pełnomocnictwa do reprezentowania
w postępowaniu.
Odpowiedź
Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, nie elektronicznej. Ofertę i dokumenty
załączane do oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia
powyższych dokumentów w formie elektronicznej.
Pytanie nr 4
Jakie zaświadczenia o niekaralności są wymagane dla osoby: zaświadczenia dla członków
zarządu wykonawcy i podwykonawców, czy zgłoszonych członków zespołu?
Odpowiedź
Zaświadczenia o niekaralności wymagane są w odniesieniu do: wykonawcy oraz podmiotów
na zasoby, których Wykonawca będzie się powoływał przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
Pytanie nr 5
Kiedy wymagane jest dostarczenie (i) Załącznika nr 6 do umowy- Informacja szczegółowa
o ochronie danych osobowych, (ii) załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej?
Odpowiedź
Załącznik nr 6 do umowy – na etapie zawierania umowy.
Załącznik nr 6 do SIWZ – zgodnie z rozdziałem VI ust. 4 SIWZ.
Pytanie nr 6
Czy załączniki: nr 2 do umowy – protokół odbioru oraz nr 7 do SIWZ – wzór umowy, powinny
być oparafowane i dołączone do oferty? Na jakim etapie przewidują Państwo możliwość
negocjacji umowy?
Odpowiedź
Wykonawca nie musi przekazywać wraz z ofertą parafowanego wzoru umowy i załączników
do umowy.
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Przepisy PZP nie przewidują trybu „negocjacji umowy”. Wykonawca może zadawać pytania
do SIWZ, które dotyczyć mogą wzoru umowy. Zakres możliwych zmian do umowy został
zawarty w §18 wzoru umowy.
Pytanie nr 7
Czy do Załącznika nr 8 do SIWZ wymagane jest załączenie zaświadczeń o niezaleganiu z US
i ZUS, czy wystarczy samo oświadczenie podpisane przez pełnomocnika / osobę
upoważnioną?
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga złożenia zzaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Pytanie nr 8
Prosimy o wyjaśnienie sekcji „Uszczegółowienie koncepcji”, zamieszczonej w formularzu
ofertowym, dot. przykładów wdrożonego systemu wypożyczania elektrycznych rowerów IV
generacji. Czy to zestawienie ma prezentować przykłady ze świata, ilustrujące dostępne
/ sprawdzone modele uruchomienia inicjatywy?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza zestawienie ma prezentować przykłady ze świata, ilustrujące
dostępne / sprawdzone modele uruchomienia inicjatywy.
Pytanie nr 9
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie do 16 kwietnia 2019 r. terminu złożenia ofert
w postępowaniu.
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godz.
09:00. W związku z tym, Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ.
Pytanie nr 10
Pytanie do OPZ:
1) Zamawiający w rozdziale I punkt 2.a. Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazuje na
konieczność uwzględnienia idei "mobility as a service" (dalej: MaaS) w ramach opracowania
przez Wykonawcę charakterystyki występujących w Polsce i za granicą systemów
wypożyczania elektrycznych rowerów miejskich.
a) Czy Zamawiający i/lub którakolwiek z gmin na terenie GZM ma obecnie funkcjonujący,
zaprojektowany bądź zaplanowany model świadczenia usług mobilności przewidujący podział
ról i obowiązków pomiędzy interesariuszami MaaS?
b) Czy Zamawiający posiada założenia co do sposobu świadczenia usług mobilności na
terenie GZM lub którejkolwiek z gmin na terenie GZM, w tym w szczególności czy przesądzone
zostały zasady organizacyjno-biznesowe świadczenia takiej usługi, tzn. kto ma/miałby pełnić
rolę dostawcy/dostawców usług mobilności?
Odpowiedź
a) Obecnie na terenie gmin członkowskich GZM nie funkcjonuje, nie jest zaprojektowany, jak
i nie jest zaplanowany model świadczenia przedstawionych usług,
b) Zamawiający nie posiada założeń, co do sposobu świadczenia usług mobilności na terenie
GZM, bowiem idea MaaS znajduje się obecnie w fazie prac koncepcyjnych.
Pytanie nr 11
Zamawiający w części XVII punkt 3 podpunkt 3) SIWZ zawarł zapis, że będzie przyznawał
punkty za każde prawidłowo wskazane przez Wykonawcę rozwiązanie.
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał
prawidłowość wskazania przedmiotowych rozwiązań?
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Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane na
podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu Ofertowym (stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ), w którym Wykonawca wskaże (i) oznaczenie miasta (lub innej
jednostki administracyjnej), w którym został wdrożony system elektrycznego roweru
publicznego IV generacji, (ii) ogólne wskazanie podziału obowiązków pomiędzy podmiotem
publicznym a operatorem. Prawidłowość wskazania, będzie oceniania na podstawie sposoby
wypełnienia formularza ofertowego.
Pytanie nr 12
Dotyczy opisu z SIWZ dla osoby będącej specjalistą w zakresie integracji transportu
Czy konieczne jest doświadczenie w systemach transportu publicznego? Rozszerzenie tego
warunku do doświadczeń w zakresie świadczenia usług ITS, w tym współtworzenia systemów
informatycznych umożliwiających dokonywanie rozliczeń finansowych za usługi (nie tylko
w transporcie publicznym) znacznie poszerza rynek, a co za tym idzie wpływa na
konkurencyjność postepowania. Warunek dotyczy stworzenia lub współpracy w ramach
tworzenia ekspertyzy. Czy możliwe jest by dopuszczalny był także udział w realizacji projektów
polegających na integracji rozliczeń finansowych (nie tylko w transporcie publicznym)?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Zamawiający wymaga, aby wskazywana osoba posiadała doświadczenie w systemach
transportu publicznego.
Pytanie nr 13
Dotyczy opisu z dla osoby będącej specjalistą w zakresie ekonomiki transportu
Czy konieczne jest zawężanie zakresu prac eksperta do publicznego transportu zbiorowego?
Czy możliwe jest rozszerzenie do doświadczeń w zakresie systemów transportowych ogółem?
Jak w poprzednich przypadkach rozszerzenie warunku udziału nie wpłynie negatywnie na
wartość merytoryczną, wpłynie natomiast pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności
postępowania.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Zamawiający wymaga, aby wskazywana osoba posiadała doświadczenie w zakresie
publicznego transportu zbiorowego.
Pytanie nr 14
Ograniczanie odpowiedzialności jest powszechnym i standardowym sposobem na
kontrolowanie nieodłącznych ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
pomiotów prowadzących na dużą skalę doradztwo gospodarcze i stanowi zasadniczo standard
rynkowy w zakresie usług doradczych. W związku z tym, czy przewidują Państwo możliwość
zmiany wzoru umowy, poprzez wprowadzenie zapisów ograniczających odpowiedzialność
o treści zaproponowanej poniżej:
„Łączna, całkowita odpowiedzialność Wykonawcy (jego spółek powiązanych lub
stowarzyszonych, członków zespołu, pracowników, przedstawicieli, partnerów i innych osób
działających w jego imieniu czy realizujących Umowę w jego imieniu - o ile zajdzie podstawa
do ich odpowiedzialności) z tytułu lub w związku z realizacją Umowy, niezależnie od podstawy
odpowiedzialności, ograniczona jest łącznie do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
otrzymanego z tytułu tej części usług/zadania/fazy z którą związane jest roszczenie,
a w przypadku gdy roszczenia nie można przypisać do danej części usług/zadania/fazy,
ograniczona jest łącznie do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy otrzymanego z tytułu
realizacji Umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści”?
Odpowiedź
Zamawiający nie zgadza się na taką treść modyfikacji SIWZ.
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Pytanie nr 15
Wyniki Prac przeznaczone są, jak rozumiemy wyłącznie dla Państwa celów, a nie dla celów
osób trzecich i w związku z tym realizowane z uwzględnieniem Państwa interesu i zgodnie
z Państwa uwagami. Tym samym Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność wyłącznie
wobec Państwa, a jego odpowiedzialność wobec osób trzecich powinna być wyłączona. Czy
w związku z tym, widzą Państwo możliwość wprowadzenia do wzoru umowy zapisu
zobowiązującego Państwa do ochrony Wykonawcy przed roszczeniami osób trzecich w
związku z usługami świadczonymi przez Wykonawcę i ich rezultatami (tzw. indemnification
clause) o treści jak poniżej:
„Zamawiający będzie chronił Wykonawcę (jego przedstawicieli, partnerów, personel i inne
osoby lub podmioty działające w imieniu Wykonawcy lub realizujące Umowę w imieniu
Wykonawcy) przed roszczeniami wniesionymi przez osoby trzecie w stosunku do Wykonawcy
(lub w/w osób i podmiotów), w związku z realizacją usług lub wykorzystaniem wyników prac
(,,Roszczenia”), zwolni z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z Roszczeń oraz
zrekompensuje wynikające z nich koszty, w szczególności Zamawiający wstąpi w miejsce
Wykonawcy w toczących się postepowaniach, przystąpi jako interwenient uboczny lub zwolni
Wykonawcę z odpowiedzialności. O takich Roszczeniach Wykonawca niezwłocznie
zawiadomi Zamawiającego, w celu umożliwienia mu podjęcia stosownych czynności.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania lub decyzje osób trzecich
w związku z usługami lub wynikami prac i skutki tych decyzji.”?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 16
Wyniki prac przeznaczone są, jak rozumiemy wyłącznie dla Państwa celów, a nie dla celów
osób trzecich i w związku z tym realizowane z uwzględnieniem Państwa interesu i zgodnie
z Państwa uwagami. Wobec czego, czy widza Państwo możliwość dodania do wzoru umowy
następujące postanowienie:
„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie lub wykorzystanie wyników prac
przez osoby trzecie, decyzje podjęte na ich podstawie i skutki takiego udostępnienia,
wykorzystania lub decyzji.”?
Odpowiedź
Zamawiający nie zgadza się na taką treść modyfikacji SIWZ. Niemniej jednak, Zamawiający
wprowadza dodatkowe postanowienie w § 5 ust. 10 wzoru umowy w zakresie
odpowiedzialności wykonawcy.
Pytanie nr 17
Zważywszy, że Wykonawca pełni funkcję doradczą i zgodnie z umową odpowiada za
prawidłowe wykonanie prac z zachowaniem należytej profesjonalnej staranności i nie
zastępuje organów decyzyjnych Zamawiającego (które podejmują własne decyzje
uwzględniając szereg okoliczności - opierając się nie tylko na rezultatach prac Wykonawcy),
czy przewidują Państwo możliwość wprowadzenia do wzoru umowy zapisów, wyłączających
odpowiedzialność Wykonawcy za decyzje Zamawiającego w związku z usługami i ich
rezultatami, jak też za skutki takich decyzji o treści jak poniżej:
„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Zamawiającego w związku z usługami
lub wynikami usług lub skutki tych decyzji.”?
Odpowiedź
Zamawiający nie zgadza się na taką treść modyfikacji SIWZ. Niemniej jednak, Zamawiający
wprowadza dodatkowe postanowienie w § 5 ust. 10 wzoru umowy w zakresie
odpowiedzialności wykonawcy.
Pytanie nr 18
Pragnąc dostarczyć Zamawiającemu usługi należytej jakości, Wykonawca zamierza przy
realizacji Umowy wykorzystać dla dobra Wykonawcy swoje doświadczenia i wiedzę.
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Rozumiemy, że intencją Zamawiającego nie jest pozbawienie Wykonawcy możliwości
wykorzystania doświadczeń i wiedzy Wykonawcy dla celów innych klientów, co w praktyce
oznaczałoby konieczność zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia tego typu usług dla
innych klientów. W związku z powyższym czy możliwe jest wprowadzenie do wzoru umowy,
zapisów chroniących wiedzę i doświadczenie Wykonawcy, o treści zasadniczo zgodnej z
następującym zapisem:
„Sposoby, metody, koncepcje, techniki, wzory, procedury, podejście, narzędzia, know-how,
itp. (Wiedza Wykonawcy”) wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji usług w związku
z Umową lub zawarte w wynikach prac, są przedmiotem praw Wykonawcy i w związku
z wykonywaniem niniejszej Umowy Wykonawca nie przenosi na Zamawiającego żadnych
praw do Wiedzy Wykonawcy. Rozumiemy, że na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający
nabywa wyłącznie prawa do utrwalonych wyników prac Wykonawcy a żadne z postanowień
niniejszej Umowy nie stanowi ograniczenia Wykonawcy w świadczeniu usług o charakterze
takim samym lub podobnym do usług wykonywanych na podstawie Umowy, na rzecz osób
trzecich oraz nie stanowi ograniczenia Wykonawcy w wytwarzaniu, korzystaniu
i rozporządzaniu utworami, takimi samymi lub podobnymi do wyników prac powstałych
w ramach wykonywania Zlecenia/Zleceń, w ramach realizacji innych umów – podobnych lub
tożsamych.”?
Odpowiedź
Zamawiający nie zgadza się na taką treść modyfikacji SIWZ. Niemniej jednak, Zamawiający
wprowadza zmiany w postanowieniach § 14 wzoru umowy doprecyzowujące kwestie
dotyczące nabycia praw autorskich (§ 14 ust. 7 – 10).
Pytanie nr 19
Wykonawca świadczy na rzecz różnych klientów różne usługi profesjonalne, korzystając
wobec klientów z ustandaryzowanych wzorców. Zgodnie z treścią § 14 wymagają Państwo
przeniesienia na Państwa praw autorskich do wyników prac, co obejmuje również sposób
wyrażenia, a więc takie ustalone wzorce. Takie przeniesienie ogranicza Wykonawcę
w możliwości korzystania z wzorców na rzecz innych podmiotów i tym samym ogranicza
możliwość zarobkowania przez Wykonawcę, co jak rozumiemy nie jest Państwa intencją. Czy
wobec tego, zamiast przenoszenia na Państwa praw autorskich do rezultatów prac, przewidują
Państwo możliwość udzielenia Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia niewyłącznej,
nieprzenaszalnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do dzieł na polach
eksploatacji umożliwiających Zamawiającemu korzystanie z wyników prac na polach
eksploatacji wskazanych w Umowie? W naszej ocenie takie rozwiązanie należycie
zabezpiecza Państwa interes, jak też nie uniemożliwia Wykonawcy korzystania z jego
wzorców na rzecz innych klientów i tym samym nie ogranicza możliwości zarobkowania.
Odpowiedź
Zamawiający dodaje postanowienia § 14 ust. 8 i 9 wzoru umowy, które, w sposób
zmodyfikowany, uwzględniają wniosek wykonawcy.
Pytanie nr 20
W § 14 ust. 4 ust. 2 przewidują Państwo dość szeroki krąg odbiorców wyników prac. Czy widza
Państwo możliwość ograniczenia tego kręgu lub wprowadzenia uprzedniego (przed
udostepnieniem) obowiązku podpisania, co najmniej przez doradców innych niż doradcy
prawni i kooperantów, listu zwalniającego Wykonawcę z odpowiedzialności. Intencją zmiany
jest zapewnienie, że żaden z tych podmiotów nie będzie wykorzystywał wyników prac dla
celów innych niż cel informacyjny, zachowa je w poufności jak tez nie będzie miał regresu do
Wykonawcy. Dodatkowo jest to standardowy dokument funkcjonujący w stosunkach pomiędzy
doradcami.
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje, że nie ma takiego postanowienia we wzorze umowy.
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Pytanie nr 21
Zważywszy, że wyniki usług przeznaczone są dla Państwa, jako strony umowy z Wykonawcą
i wyniki takie stanowią spójną całość i cała treść powinna być brana pod uwagę,
a opublikowanie lub wykorzystanie części wyników prac może powodować zupełnie inne
znaczenie treści zawartych w takich wynikach, czy widzą Państwo możliwość uwzględnienia
we wzorze Umowy następujących postanowień:
„Wyniki usług („Wyniki Prac”), w całości lub części, przeznaczone są wyłącznie do celów
Zamawiającego dla jakich zostały opracowane. Wyniki Prac nie mogą służyć dla innych celów
niż te, dla których zostały sporządzone, określone w Umowie lub Wyniku Prac, w tym nie mogą
służyć dla celów osób trzecich czy być wykorzystywane przez osoby trzecie, bez wcześniejszej
pisemnej zgody Wykonawcy. W przypadku udostępniania Wyników Prac, mogą być one
udostępniane jedynie w całości, wraz ze wszelkimi oświadczeniami, uwagami, zastrzeżeniami,
w szczególności dotyczącymi ich poufności, sposobu wykorzystania czy braku
odpowiedzialności Wykonawcy.”?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Zamawiający zwraca uwagę,
że obowiązanie do udostępniania „Wyników Prac” (zdefiniowanych jako „wyniki usług”) jedynie
w całości będzie niemożliwe do wykonania, bowiem za „Wynik Prac” w świetle
zaproponowanej definicji może być uznana także np. korespondencja mailowa pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą, czy też np. harmonogram prac.
Pytanie nr 22
Zważywszy, że Wyniki Prac przeznaczone są dla Państwa, jako strony umowy z Wykonawcą,
dla Państwa celów znanych Wykonawcy, a usługi realizowane na podstawie danych
i informacji z dnia realizacji usług, czy widzą Państwo możliwość uwzględnienia następujących
postanowień we wzorze Umowy:
a) „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych nieprawidłowości – w tym
w usługach lub Wynikach Prac - wynikających z:
a. nieujawnienia informacji mających wpływ na prawidłowe sporządzenie Wyników Prac lub
realizację usług,
b. wprowadzenia zmian do Wyników Prac po ich przekazaniu.”?
Odpowiedź
Wykonawca odpowiada za działania własne i za działania podmiotów, które zostały przez
niego wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z tym, Zamawiający nie
wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Zamawiający zwraca uwagę, że to Wykonawca
zobowiązany jest do określenia zakresu danych i informacji, jakie będą mu potrzebne do
wykonania Umowy oraz do poinformowania Zamawiającego o konieczności przekazania
takich danych (do przekazania których Zamawiający jest zobowiązany zgodnie z § 5 ust. 9
wzoru umowy). Niemniej jednak, Zamawiający dokonuje modyfikacji § 5 ust. 9 wzoru umowy.
Pytanie nr 23
Zważywszy, że w § 14 przewidują Państwo możliwość sporządzania opracowań, a zgodnie z
treścią art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w opracowaniu należy
wskazać autora utworu pierwotnego, czy widzą Państwo możliwość wprowadzanie do wzoru
umowy wyłączenia tego obowiązku jak w propozycji poniżej?. Doradca odpowiada za
Rezultaty usług, które przygotował i przekazał Zamawiającemu, natomiast nie chce
odpowiadać ani być łączonym z opracowaniami, których sam nie przygotowywał i gdzie nie
miał wpływu na ich jakość:
„W przypadku wprowadzenia zmian do Wyników Prac, Zamawiający zobowiązuje się nie
łączyć w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, zmienionych Wyników Prac
z Wykonawcą lub podmiotami z grupy Wykonawcy (członkami zespołu, ich pracownikami,
przedstawicielami, partnerami i innymi osobami działających w imieniu Wykonawcy czy
realizujących Umowę), w szczególności zobowiązuje się nie używać znaków towarowych
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wykorzystywanych przez Wykonawcę (logo), firmy Wykonawcy, powoływać na autorstwo
Wykonawcy czy też członków zespołu Wykonawcy. Strony wyłączają stosowanie art. 2 ust. 5
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”?
Odpowiedź
Zamawiający wprowadza, z częściowym uwzględnieniem wniosku powyżej, postanowienie §
14 ust. 7 wzoru umowy.
Pytanie nr 24
Czy widzą Państwo możliwość wyłączenia rękojmi lub jej ograniczenia w czasie, w stosunku
do terminu przewidzianego Umową lub co najmniej ograniczenia czasu jej obowiązywania?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 25
Prawo naliczenia kar umownych w § 16 wzoru Umowy dotyczy również okoliczności, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że zgodnie z obecnym brzmieniem
umowy kary mogą mieć zastosowanie również w przypadkach niezawinionych przez
Wykonawcę. Czy mogliby Państwo jednoznaczne wskazać, iż kary powinny być naliczane
wyłącznie w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę, tj. w razie zwłoki Wykonawcy?
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany w postanowieniach § 17 ust. 1 wzoru umowy poprzez
wskazanie, że wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe wyłącznie z winy
Zamawiającego.
Pytanie nr 26
W naszej ocenie kary umowne w przypadkach przewidzianych w tych zapisach są
wygórowane. Czy przewidują Państwo możliwość obniżenia wysokości kar umownych do
następujących poziomów:
a) § 16 ust. 1 pkt 1) - do wysokości 0,1%;
b) § 16 ust. 1 pkt 2) - do wysokości 200 zł;
c) § 16 ust. 1 pkt 3) - do wysokości 0,1%;
d) § 16 ust. 1 pkt 4) - do wysokości 2%;
e) § 16 ust. 1 pkt 5) – proponujemy wykreślenie- Wykonawca odpowiada za terminowość w
wykonaniu Umowy, data rozpoczęcia robót stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy, nie powinna
być więc objęta zastrzeżeniem kary umownej, w szczególności, gdy została zastrzeżona kara
za opóźnienie w realizacji prac;
f) § 16 ust. 1 pkt 6) – proponujemy wykreślenie- w niniejszym brzmieniu zachodzi ryzyko
naliczenia kary umownej za każde, nawet najdrobniejsze, formalne uchybienie w wykonaniu
Umowy?
Odpowiedź
Zamawiający nie zgadza się na taką zmianę wartości kar umownych. Niemniej jednak,
Zamawiający wprowadza zmiany do wysokości kar umownych określonych w § 17 ust. 1 wzoru
umowy.
Pytanie nr 27
Czy widzą Państwo możliwość zmiany § 16 ust. 1 pkt 4 Umowy poprzez zmianę fragmentu: „z
przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy” na „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 28
Czy widzą Państwo możliwość dodania do § 16 ust. 1 pkt 5 Umowy następującego brzmienia:
„z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę SIWZ. Niemniej jednak, Zamawiający
wprowadza zmianę w § 17 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy.
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Pytanie nr 29
Czy widzą Państwo możliwość wykreślenia § 15 ust. 2 pkt 1 Umowy? W naszej ocenie
Wykonawca odpowiada za terminowość w wykonaniu Umowy, data rozpoczęcia robót stanowi
wyłączne ryzyko Wykonawcy, nie powinna być więc objęta prawem odstąpienia,
w szczególności, gdy została zastrzeżone to prawo na wypadek zwłoki w przekazaniu
jakiegokolwiek opracowania wymienionego w Harmonogramie prac, przekraczającej 5 Dni
roboczych.
Odpowiedź
Zamawiający zgadza się na taką zmianę i dokonuje odpowiedniej modyfikacji SIWZ poprzez
wykreślenie § 16 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy.
Pytanie nr 30
W umowie brak jest procedury odbioru wyników prac lub usług w sytuacji, gdy płatność
wynagrodzenia uzależniona jest tylko od okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego - tj.
podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego (§8 ust. 3-8). Czy widza Państwo możliwość
uwzględnienia zatem w umowie procedury odbioru, która uwzględnia zarówno interesy
Państwa jak też Wykonawcy:
1. Proponujemy zastrzeżenie terminu do zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub
zastrzeżeń w zdaniu pierwszym § 8 ust. 3 Umowy, poprzez dodanie: „w terminie 3 dni od dnia
przekazania przez Wykonawcę wyników prac do odbioru.”
2. Proponujemy dodanie po zdaniu pierwszym § 8 ust. 3 Umowy następujące brzmienie:
„Nieprzedstawienie przez Zamawiającego uwag w powyższym terminie oznacza
zaakceptowanie przez niego Usług bez zastrzeżeń, co uprawnia Wykonawcę do wystawienia
jednostronnego protokołu odbioru o charakterze tożsamym jak protokół podpisany przez obie
Strony bez zastrzeżeń, do którego odpowiednio stosuje się inne postanowienia umowne
odnoszące się do protokołu podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń.”
3. Proponujemy zmianę następującego fragmentu z § 8 ust. 3 Umowy, a to: „Ustosunkowanie
polega na uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń Zamawiającego bądź na poinformowaniu
Zamawiającego o potrzebie omówienia zgłoszonych przez niego uwag i zastrzeżeń.” poprzez
otrzymanie następującego brzmienia: „Ustosunkowanie polega na uwzględnieniu uwag
i zastrzeżeń Zamawiającego bądź na poinformowaniu Zamawiającego o potrzebie omówienia
zgłoszonych przez niego uwag i zastrzeżeń bądź uzasadnieniu na piśmie niemożliwości lub
niezasadności ich uwzględnienia.”
4. Proponujemy wykreślenia zdania ostatniego z § 8 ust. 3 Umowy.
5. Proponujemy zmianę § 8 ust. 6 Umowy na następujące brzmienie: „Czas wprowadzania
uzupełnień, usuwania wad nie wlicza się w termin realizacji poszczególnych elementów
przedmiotu Umowy.”
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje § 8 ust. 3 i 5 wzoru umowy oraz dodaje nowe brzmienie § 8 ust. 6 i 7
wzoru umowy.
Pytanie nr 31
§ 7, § 9- Wykonawca, funkcjonuje w ramach globalnej sieci firm członkowskich
i stowarzyszonych i powiązanych, co gwarantuje odpowiednią jakość usług, między innymi
dzięki wymianie informacji pomiędzy tymi podmiotami, wymianą doświadczeń, jak też
możliwości skorzystania z usług takiego podmiotu jako podwykonawcy. Przede wszystkim
jednak współdzielimy procedury, co oznacza między innymi audyt naszych usług przez
podmiot z sieci. Tym samy niezbędne jest im przekazanie informacji stanowiących Państwa
tajemnice przedsiębiorstwa w celu należytego wykonania usług. Zwracam tez uwagę, że
Wykonawca może również współpracować z osobami prowadzącymi jednoosobowo
działalność gospodarczą (dotyczy to w szczególności usług prawnych, gdzie np. adwokaci
mają ustawowy zakaz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę) Czy w związku z tym widzą
Państwo możliwość angażowania takich podmiotów z grupy Wykonawcy i ich
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podwykonawców czy też osób stale współpracujących z Wykonawcę jako podwykonawców,
bez konieczności uzyskiwania Państwa zgody i udostępniania im Państwa tajemnicy
przedsiębiorstwa.? Obecne zapisy nie umożliwiają bowiem przekazania informacji poufnych
podwykonawcom (nawet tym zaangażowanym za Państwa zgodą) czy osobom stale
współpracującym z Wykonawcą, a jest to uzasadnione w celu zapewnienia Państwu
możliwości skorzystania z ww. zasobów innych podmiotów sieci firm członkowskich
i stowarzyszonych, do której należy Wykonawca. Czy widzą Państwo możliwość wyrażenia
we wzorze Umowy zgody na ujawnienie informacji poufnych podmiotom z grupy Wykonawcy
ich podwykonawcom i osobom stale współpracującym z Wykonawcą, na zasadach poufności,
gdzie Wykonawca przyjmie pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania takich osób jak
za swoje własne działania i zaniechania.?
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje, że przywoływane przez wykonawcę postanowienia umowy należy
odnosić do wszystkich podmiotów realizujących umowę wraz z Wykonawcą. Nie ma znaczenia
przy tym forma współpracy tych podmiotów z Wykonawcą. Niemniej jednak, zmieniony zostaje
§ 9 ust. 2 wzoru umowy.
Pytanie nr 32
W związku z tym, że usługi będą realizowane między innymi na podstawie Państwa wniosków,
decyzji i informacji przekazanych przez Państwa, czy widzą Państwo możliwość modyfikacji
postanowień umownych w tym kierunku, a w szczególności uwzględnienie we wzorze Umowy
następującego postanowienia:
„Wykonawca będzie świadczyć usługi w oparciu o informacje, dane i dokumenty dostarczone
przez Zamawiającego oraz decyzje Zamawiającego w związku z usługami („Informacje”).
Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji opóźnień w dostarczaniu
Informacji lub podejmowaniu decyzji. Dla uniknięcia wątpliwości, usługi nie mają charakteru
usług prawnych, podatkowych, audytowych. Dlatego też, Wykonawca nie będzie
przeprowadzać niezależnej weryfikacji prawdziwości, dokładności i kompletności Informacji, i
nie jest odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność i kompletność Informacji. Jednakże,
pomimo braku obowiązku weryfikacji prawdziwości, dokładności i kompletności Informacji,
w przypadku, gdy Wykonawca zauważy, że Informacje są nieprawdziwe, niedokładne czy
niekompletne poinformuje o tym Zamawiającego?
Odpowiedź
Realizacja przedmiotu zamówienia nie może odbywać się tylko i wyłącznie w oparciu
o „informacje, dane i dokumenty dostarczone przez Zamawiającego oraz decyzje
Zamawiającego w związku z usługami”. Dlatego też, Zamawiający nie wyraża zgody na
zmianę SIWZ w tym zakresie. Zamawiający zwraca uwagę, że to Wykonawca zobowiązany
jest do określenia zakresu danych i informacji, jakie będą mu potrzebne do wykonania Umowy
oraz do poinformowania Zamawiającego o konieczności przekazania takich danych (do
przekazania których Zamawiający jest zobowiązany zgodnie z § 5 ust. 9 wzoru umowy).
Niemniej jednak, Zamawiający modyfikuje postanowienie § 5 ust. 9 wzoru umowy.
Pytanie nr 33
W związku z tym, że usługi będą realizowane między innymi na podstawie Państwa wniosków,
decyzji i informacji przekazanych przez Państwa, czy widzą Państwo możliwość modyfikacji
postanowień umownych w tym kierunku, a w szczególności uwzględnienie we wzorze umowy
następującego postanowienia:
Informacje przekazane przez Zamawiającego lub inne podmioty nie stanowią zastrzeżonych
lub chronionych materiałów, danych lub informacji osób trzecich oraz że Zamawiający jest
uprawniony do ich udostępnienia Wykonawcy w celu realizacji usług, a jeśli są zastrzeżonymi
lub chronionymi materiałami, danymi lub informacjami osób trzecich, to Zamawiający posiada
odpowiednie upoważnienie do ujawnienia ich Wykonawcy. Zamawiający pozostaje
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odpowiedzialny za udostępnianie Informacji Wykonawcy zgodnie z prawem, jak również
przekazanie instrukcji w zakresie ochrony Informacji, o ile takie mają do nich zastosowanie.”?
Odpowiedź
Wykonawca nie odpowiada za działania Zamawiającego w tym zakresie. Zamawiający
przyjmuje odpowiedzialność za udostępnianie informacji zgodnie z prawem. Zamawiający nie
wyraża więc zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Niemniej jednak, Zamawiający modyfikuje
postanowienie § 5 ust. 9 wzoru umowy.
Pytanie nr 34
Wykonawca, funkcjonuje w ramach globalnej sieci firm członkowskich i stowarzyszonych, co
gwarantuje wysoką jakość usług, między innymi dzięki wymianie informacji pomiędzy tymi
podmiotami, wymianą doświadczeń, jak też możliwości skorzystania z usług takiego podmiotu
jako podwykonawcy. Czy widza Państwo możliwość wprowadzenia do Umowy zapisu
wyłączającego prawo państwa do zgłaszania roszczeń wobec Wykonawcy, przy
jednoczesnym zagwarantowania odpowiedzialności Wykonawcy za podmioty z grupy
Wykonawcy jak za własne działania i zaniechania:
„Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca jest spółką stowarzyszoną spółki
XYZ, firmy członkowskiej XYZ, podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczeniem
odpowiedzialności do wysokości gwarancji. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że ani
XYZ ani żadna ze spółek członkowskich czy stowarzyszonych XYZ nie ponosi
odpowiedzialności za działania, bądź zaniechania innej spółki członkowskiej czy
stowarzyszonej. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że XYZ, jej spółki członkowskie czy
stowarzyszone, ich podmioty powiązane, zależne lub stowarzyszone, są odrębnymi
i niezależnymi podmiotami prawnymi i Zamawiający nie będzie miał prawa zgłaszania
roszczeń na podstawie niniejszej Umowy przeciwko jakiejkolwiek spółce członkowskiej XYZ,
jej spółce powiązanej, zależnej bądź stowarzyszonej, ich podmiotom powiązanym, zależnym
lub stowarzyszonym, ani przeciwko XYZ (,,Podmioty XYZ”), z wyłączeniem Wykonawcy.
Nawet jeśli dane Podmioty XYZ będą uczestniczyć z świadczeniu Usług, Stroną Umowy oraz
podmiotem zobowiązanym i odpowiedzialnym z tytułu jej realizacji jest wyłącznie Wykonawca,
ponoszący odpowiedzialność za działania i zaniechania Podmiotów XYZ jak za własne
działania i zaniechania. Zamawiający akceptuje brak zobowiązań i odpowiedzialności
Podmiotów XYZ względem Zamawiającego oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń przeciwko
tym Podmiotom. Każdemu z Podmiotów XYZ przysługuje prawo powołania się na
i skorzystania z postanowień niniejszego paragrafu.”?
Odpowiedź
Zamawiający nie wie, kto będzie wykonawcą zamówienia publicznego. W związku z tym, nie
zgadza się na modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 35
Czy widzą Państwo możliwość dodania do Umowy następującego postanowienia:
„W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy za wykonane Utwory
(nawet, jeżeli nie zostały ukończone) oraz zwróci wydatki (w tym wszelkie specyficzne koszty,
takie jak związane z rozpoczęciem projektu oraz kary nałożone na Wykonawcę, jednak bez
uszczerbku dla odszkodowań lub kar wynikających z niniejszych postanowień oraz
powszechnie obowiązujących przepisów) poniesione w związku z realizacją wyników usług do
dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy.
Jeżeli ustalono, że Wynagrodzenie będzie uzależnione od ukończenia wyników usług lub
jakiejkolwiek ich części, a odstąpienie lub rozwiązanie Umowy wchodzi w życie przed
ukończeniem wyników usług lub ich części, Zamawiający zapłaci proporcjonalną część
Wynagrodzenia, biorąc pod uwagę czas, który upłynął od rozpoczęcia realizacji Umowy do jej
rozwiązania lub odstąpienia od niej, oraz uzgodniony harmonogram realizacji Przedmiotu
Umowy, jednak nie mniej niż 20% uzgodnionego Wynagrodzenia. Na przykład, jeśli realizacja
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części Przedmiotu Umowy została uzgodniona na 4 tygodnie, a Umowa została rozwiązana
po upływie 1 tygodnia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ¼ umówionego Wynagrodzenia.
Oprócz powyższego, jeśli Umowa jest rozwiązana nie z winy Wykonawcy, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy 10% Wynagrodzenia uzgodnionego w Umowie. Dla uniknięcia
wątpliwości, powyższe 10% jest płatne dodatkowo w stosunku do jakiejkolwiek płatności
proporcjonalnego Wynagrodzenia, które może być płatne na podstawie niniejszej Klauzuli.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 36
Zapis § 5 ust. 1 Umowy przewiduje obowiązek zachowania najwyższej staranności.
Rozumiemy, że rozumieją Państwo przez najwyższą staranność, staranność, o której mowa.
355 § 2 Kodeksu cywilnego?
Odpowiedź
Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych, w stosunkach gospodarczych przy
określaniu wzorca należytej staranności należy uwzględniać wyższe, surowsze wymagania,
z uwagi na zawodowy charakter działalności dłużnika, prowadzonej w sposób ciągły, co do
zasady oparty na szczególnych umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniu. Wykonawca jest
profesjonalistą w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia. W związku z tym, najwyższa
staranność od niego wymagana będzie się opierała na art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.
Pytanie nr 37
Zapis § 4 ust. 1 przewiduje termin wykonania Umowy zależny wyłącznie od daty podpisania
Umowy. Czy widza Państwo możliwość wprowadzenia do Umowy zapisu przesuwającego
z mocy Umowy ten termin w razie braku współpracy z Państwa Strony, w szczególności
w zakresie opóźnienia w dostarczeniu niezbędnych danych i informacji? Termin ten powinien
być bowiem liczony od daty dostarczenia niezbędnych danych i informacji.
Odpowiedź
Obowiązki Wykonawcy w zakresie terminów realizacji, poza § 4 ust. 1 wzoru umowy,
przewiduje również § 8 wzoru umowy. Dlatego też, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
SIWZ w tym zakresie. Ponadto zmodyfikowany § 5 ust. 9 wzoru umowy wyraźnie reguluje
zobowiązanie Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą, w tym przekazywania
dokumentów i informacji.
Pytanie nr 38
Rozumiemy, że w trakcie realizacji Umowy nie będą przekazywane jakiekolwiek dane
osobowe. Czy potwierdzają Państwo powyższe?
Odpowiedź
W trakcie realizacji umowy mogą być przekazywane dane osobowe, np. dane osób
odpowiedzianych za świadczenie usług lub nadzór nad realizacją umowy.
Pytanie nr 39
Czy widzą Państwo możliwość zmiany ust. 11 Umowy w ten sposób, aby przeniesienie praw
i obowiązków przez każdą ze Stron Umowy uzależnione było od uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony? Brak powyższego może naruszyć naszą niezależność.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Zamawiający dodaje nowy
§ 11 ust. 4 wzoru umowy w celu zapewnienia poinformowania Wykonawcy o takim działaniu.
Pytanie nr 40
Czy wobec zastrzeżenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia za wykonanie usług wskazanych
odpowiednio w §3 ust. 1 pkt 2) i 3) Umowy, widzą Państwo możliwość wprowadzenia
zastrzeżenia maksymalnej liczby godzin, którą Wykonawca może poświęcić na wykonanie
odpowiedniej części Umowy?
Odpowiedź
Rolą wykonawcy jest odpowiednie zaplanowanie procesu realizacji przedmiotu zamówienia.
Dlatego też, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.
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Pytanie nr 41
Czy widzą Państwo możliwość wykreślenia § 3 ust. 13 i 15 Umowy jako postanowień
jednostronnych, nie uwzględniających interesów obu stron umowy?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 42
Czy widzą Państwo możliwość rezygnacji z zapisu o potrąceniu wszelkich kwot
przysługujących Zamawiającemu z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie Umowy
lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Proponujemy, aby potracenie odbywało
się na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wymaga
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy właśnie po to, aby mógł z niego
korzystać w celu uzyskania kwot przysługujących Zamawiającemu. W zakresie
nieuregulowanym w umowie zawartej z Wykonawcą, do potrącenia stosować się będą
postanowienia Kodeksu cywilnego.
Pytanie nr 43
Czy widzą Państwo możliwość dodania do § 5 ust. 3 Umowy wyrażenia: „lecz w sposób
nieutrudniający Wykonawcy wykonania Umowy”?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Użyte w treści § 5 ust. 3
wzoru umowy słowo „niezwłocznie” wskazuje na to, że jeżeli udzielenie informacji związanych
z wykonywanie przedmiotu umowy miałoby zakłócać pracę Wykonawcy, to udzieli on tej
informacji w najbliższym możliwym terminie.
Pytanie nr 44
Czy widzą Państwo możliwość wykreślenia ostatniego zdania z § 5 ust. 4 Umowy, a to:
„Wykonawca oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym podwykonawcy,
zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem
Zamawiającego.” jako zobowiązania nazbyt szerokiego, a przez to niemalże niemożliwego do
zrealizowania. Wykonawca oraz osoby, za pomocą których wykonuje on Umowę nie znają
wszelkich interesów Zamawiającego, wobec czego w naszej opinii zobowiązanie jest
nieadekwatne i powinno zostać wykreślone.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zakresie wskazanym przez wykonawcę.
Możliwe jest jedynie ograniczenie tego postanowienia do interesu Zamawiającego związanego
z przedmiotem umowy. Zamawiający wskazuje jednocześnie, że działanie wykonawcy
przeciwko interesom Zamawiającego w innym projekcie lub dla innego klienta, oznaczałoby,
że potencjalnie po stronie wykonawcy występuje konflikt interesów. Obowiązkiem wykonawcy
jest prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z interesem Zamawiającego, nie
innego podmiotu. W celu doprecyzowania, Zamawiający modyfikuje jednak § 5 ust. 4 wzoru
umowy.
Pytanie nr 45
Czy widzą Państwo możliwość zmiany zdania pierwszego § 6 ust. 2 Umowy tak, aby otrzymał
on następujące brzmienie:
„Wszelkie zmiany w składzie osobowym zespołu delegowanego przez Wykonawcę do
realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do składu wskazanego w ofercie Wykonawcy są
możliwe jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego lub w przypadku zdarzeń losowych,
których nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności (np.
długotrwała choroba, długotrwała niezdolność do pracy) lub w przypadku zdarzeń
niezależnych od Wykonawcy, np. zakończenie stosunku pracy.” oraz odpowiedniego
dostosowania § 6 ust. 4 i 5 Umowy?
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Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie, poza dodaniem zdarzeń
niezależnych od wykonawcy. Ofercie wykonawcy zostaną przyznane punkty za doświadczenie
osób wskazywanych przez wykonawcę. W związku z tym, zmiana osób wskazanych do
realizacji przedmiotu zamówienia musi być ograniczona. Niemniej jednak, wykonawca nie jest
całkowicie ograniczony w tym względzie i ma prawo do zmiany osób, o czym mowa w § 6 ust.
2 wzoru umowy. Zamawiający dodatkowo informuje o modyfikacji § 6 ust. 2 wzoru umowy.
Pytanie nr 46
Czy widzą Państwo możliwość zmiany § 6 ust. 7 Umowy tak, aby zobowiązanie przewidziane
we wskazanym postanowieniu uczynić obustronnym oraz wykreślić pkt 2) i 4) powyższego
postanowienia jako niemożliwe lub nieadekwatne do wypełnienia?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Obowiązkiem wykonawcy
jest prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z interesem Zamawiającego, nie
innego podmiotu. Poza tym, krąg osób wykonujących przedmiot zamówienia ze strony
wykonawcy będzie ograniczony, w związku z czym nie jest to zadanie nazbyt trudne do
spełnienia. Zamawiający wskazuje również, że jego celem nie jest ograniczenie personelu
wykonawcy w podejmowaniu jakichkolwiek innych zajęć, a jedynie w podejmowaniu takich
zajęć, które będą kolidować z realizacją Umowy.
Pytanie nr 47
Czy widzą Państwo możliwość zmiany § 7 ust. 3 Umowy poprzez dodanie następującego
fragmentu: „lub udzielenia przenoszalnej, niewyłącznej licencji, w zakresie pozwalającym na
wypełnienie zobowiązań przewidzianych niniejszą Umową.”
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 18 i 19.
Pytanie nr 48
Czy widzą Państwo możliwość zmiany § 8 ust. 1 pkt 5) Umowy, tak aby otrzymał następujące
brzmienie: „w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminie 5 Dni roboczych
od otrzymania harmonogramu, Wykonawca uwzględni je w terminie 2 Dni roboczych
z zastrzeżeniem, iż uwagi Zamawiającego nie mogą utrudniać Wykonawcy wykonania Umowy
lub uzasadni na piśmie niemożliwość lub niezasadność ich uwzględnienia,”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. § 8 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy
dotyczy dokonywania zmian harmonogramu już po jego zaakceptowaniu. W związku z tym,
zmiana taka byłaby zupełnie nieadekwatna do celu, jakiemu ma służyć to postanowienie wzoru
umowy.
Pytanie nr 49
Czy widzą Państwo możliwość wykreślenia § 8 ust. 1 pkt 5 Umowy oraz zdania ostatniego z §
8 ust. 1 pkt 7 Umowy?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 50
Czy widzą Państwo możliwość dodania do § 9 ust. 4 Umowy następujące brzmienia: „z
zastrzeżeniem uprawnienia Wykonawcy do zachowania kopii wszelkich informacji, także po
rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, dla celów dowodowych.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 51
Czy widzą Państwo możliwość wykreślenia następującego brzmienia z § 12 ust. 1 Umowy:
„z zastrzeżeniem wszelkich kar umownych i odszkodowań.”?
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Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany § 12 ust. 1 wzoru umowy.
Pytanie nr 52
W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie koncepcji Elektrycznego
Roweru Metropolitalnego" dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w charakterze
podwykonawcy (wykonawcą będzie inna spółka), zwracam się do Państwa z pytaniem, czy
podwykonawca zobowiązany jest udzielić Wykonawcy (ew. członkowi zarządu Wykonawcy)
pełnomocnictwa do podpisania w jego imieniu oferty i - jeśli takie pełnomocnictwo jest
wymagane - jaki powinien być jego zakres?
Odpowiedź
Podwykonawca nie udziela pełnomocnictwa wykonawcy do podpisania w jego imieniu oferty.
Ofertę składa tylko i wyłącznie wykonawca.
Pytanie nr 53
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące wymagania dla osoby będącej
specjalistą w zakresie integracji transportu:
„(…) systemu informatycznego integrującego różne systemy transportu publicznego
umożliwiającego dokonywanie rozliczeń finansowanych za różne usługi transportowe dla
obszaru o łącznej liczbie mieszkańców minimum 100.000” Co Zamawiający rozumie przez:
„system informatyczny integrujący różne systemy transportu publicznego”? O jakiego rodzaju
systemy chodzi? Prosimy o podanie przykład tego typu oprogramowania. Jakiego typu
rozliczenia finansowe powinien tego typu system umożliwiać?
Odpowiedź:
Poprzez „system informatyczny integrujący różne systemy transportu publicznego”
Zamawiający rozumie jakikolwiek system przetwarzania danych przy użyciu techniki
komputerowej, który obejmuje więcej niż jeden środek transportu publicznego (np. tramwaj,
autobus, metro, kolej, rower miejski, trolejbus), w którym użytkownik systemu uiszczając opłatę
za bilet (rozliczenie finansowe) uprawniony jest do korzystania z więcej niż jednego środka
transportu publicznego, a fakt posiadania biletu jest weryfikowalny na podstawie danych
zawartych w systemie (np. OV-chipkaart w Holandii, Warszawska Karta Miejska).
Jednocześnie Zamawiający, informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści SIWZ tj. rozdziału
XIII (miejsce i termin składania ofert), oraz rozdziału XIV (otwarcie i weryfikacja ofert).
W związku z dokonaną zmianą Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12-042019 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12-04-2019 r. o godz. 09:30.
Załącznik nr 1 - wzór umowy zmodyfikowany.
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