Szczecin, dnia 2 października 2020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania na Dostawę wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

Zamawiający Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, informuje, że otrzymał następujące wnioski o wyjaśnienie SIWZ:

TREŚĆ ZAPYTANIA
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TREŚĆ ODPOWIEDZI

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 wzoru umowy - załącznik nr 2 do SIWZ
(„Umowa”) „Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym będą
realizowane prace wchodzące w skład Przedmiot Umowy („Miejsce
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 3 ust. 1 wzoru umowy Wykonania”) w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę
załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z propozycją w zapytaniu.
wniosku o jego wydanie. Wniosek nie może zostać złożony przed
oddaniem przez Generalnego Wykonawcę placu budowy
Powyższa zmiana zostanie ujęta w modyfikacji SIWZ dokonanej w najbliższym
Zamawiającemu.”
czasie zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP
Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany przedmiotowego zapisu i nadanie mu następującego brzmienia:
„Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym będą
realizowane prace wchodzące w skład Przedmiot Umowy („Miejsce
Wykonania”) w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę
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wniosku o jego wydanie. Wniosek nie może zostać złożony przed
oddaniem przez Generalnego Wykonawcę placu budowy
Zamawiającemu. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę
o przejęciu od Generalnego Wykonawcy placu budowy.”
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Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 3 ust. 2 Umowy zgodnie z
Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 Umowy „Przekazanie Wykonawcy Miejsca
propozycją w zapytaniu, nadając mu brzmienie:
Wykonania nastąpi protokolarnie. Wykonawca ponosi wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w Miejscu Wykonania „Przekazanie Wykonawcy Miejsca Wykonania nastąpi protokolarnie. Wykonawca
ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego
od momentu jego przekazania do momentu zwrotu.”
oraz za osoby za które ponosi odpowiedzialność, powstałe w Miejscu Wykonania
Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza możliwość
od momentu jego zwrotu”
zmiany przedmiotowego zapisu i nadanie mu następującego brzmienia:
„Przekazanie Wykonawcy Miejsca Wykonania nastąpi protokolarnie. Powyższa zmiana zostanie ujęta w modyfikacji SIWZ dokonanej w najbliższym
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie czasie zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP.
wyrządzone przez niego szkody, powstałe w Miejscu Wykonania od
momentu jego zwrotu.”
Zgodnie z treścią § 4 ust. 10 pkt 2 Umowy przekazania do momentu „W
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stosunku do sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowania, opisanych w
OPZ, o ile Wykonawca nie stworzy dla nich Utworów Wykonawcy, to w takim
przypadku Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie wskazanym w ust. 9,
dostarczyć lub udzielić licencji lub sublicencji lub przenieść na Zamawiającego:
legalnie pozyskane przez Wykonawcę licencje na oprogramowanie udzielone
przez producenta oprogramowania, upoważniające Zamawiającego do
nieograniczonego w czasie, niewyłącznego, bez ograniczenia co do zakresu i Patrz wyjaśnienia_siwz_2 pytanie nr 5
terytorium oraz z okresem wypowiedzenia przez licencjodawcę nie krótszym
niż 10 (dziesięć) lat od daty odbioru końcowego, korzystania z oprogramowania
oraz dokonywania – bez konieczności uzyskania dodatkowych zgód autorów,
producenta oprogramowania lub innych podmiotów -czynności wskazanych w
art. 75 w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obejmujące także:
(a)

prawo jego nieograniczonego wykorzystywania i użytkowania
przez Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia,

Strona 2 z 20

remontu, konserwacji, modernizacji, modyfikacji, przebudowy,
rozbudowy lub napraw dostarczonego sprzętu, urządzeń,
systemów lub obiektów wchodzących w zakres przedmiotu
Umowy, bez konieczności uzyskania dodatkowych zgód
autorów oprogramowania lub innych podmiotów,
(b)

prawo dokonywania zmian w oprogramowaniu, przy użyciu
oprogramowania narzędziowego dostarczonego przez
Wykonawcę w ramach Umowy lub innego adekwatnego,
samodzielnie lub przez osoby trzecie, w celu należytej
eksploatacji, naprawy, remontu, modernizacji, rozbudowy,
przebudowy, poprawy funkcjonowania dostarczonego sprzętu,
urządzeń, systemów lub obiektów wchodzących w zakres
przedmiotu Umowy, bez konieczności uzyskania dodatkowych
zgód autorów oprogramowania lub innych podmiotów. Wraz z
licencją, Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu
dokument potwierdzający upoważnienie Zamawiającego do
wykonywania zależnych praw autorskich oraz zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do
oprogramowania, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla
prawidłowego korzystania przez Zamawiającego z obiektów
wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, w szczególności
dla celów ukończenia, konserwacji, remontów, modernizacji,
modyfikacji,
przebudowy,
rozbudowy
lub
napraw
dostarczonego sprzętu, urządzeń, systemów lub obiektów
wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, a także
potwierdzający
upoważnienie
Zamawiającego
do
wykonywania osobistych praw majątkowych w zakresie
niezbędnym dla realizacji ww. celów.”

W związku z faktem, że zakres korzystania z systemów i oprogramowania,
które nie zostało stworzone na potrzeby Umowy („Oprogramowanie
zewnętrzne”) np. system operacyjny Windows jest bardzo szeroki, znacząco
wykraczający poza warunki licencji udzielanych przez producentów
Oprogramowania zewnętrznego, które dodatkowo są niezmienne i nie
podlegają negocjacjom, proszę o potwierdzenie czy Zamawiający
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dopuszcza możliwość zmiany przedmiotowego zapisu i nadanie mu

następującego brzmienia:
„W stosunku do sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowania, opisanych w
OPZ, o ile Wykonawca nie stworzy dla nich Utworów Wykonawcy, to w takim
przypadku Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie wskazanym w ust. 9,
dostarczyć lub udzielić lub przenieść na Zamawiającego: legalnie pozyskane
przez Wykonawcę licencje na oprogramowanie na warunkach udzielonych
przez producenta oprogramowania.”

Zgodnie z § 4 ust. 11 Umowy „Licencje, o których mowa powyżej powinny

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 4 ust. 11 Umowy zgodnie z
intencją ujętą w zapytaniu, nadając mu brzmienie:

ponadto upoważniać Zamawiającego do udzielania sublicencji, bez
konieczności uzyskania zgody licencjodawcy lub podmiotu trzeciego, chyba że „Licencje, o których mowa powyżej powinny ponadto upoważniać
Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę oprogramowania bez prawa udzielania Zamawiającego do udzielania sublicencji, bez konieczności uzyskania zgody
sublicencji przez Zamawiającego.”
licencjodawcy lub podmiotu trzeciego, za wyjątkiem przypadków, gdy: (1)
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Producenci Oprogramowania zewnętrznego np. Microsoft w zakresie Systemu
operacyjnego Windows nie dopuszczają udzielania sublicencji. Proszę o
potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu poprzez
jego usunięcie.

Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę oprogramowania bez prawa udzielania
sublicencji przez Zamawiającego lub (2) przypadków, gdy zasady
licencjonowania systemów operacyjnych z przyczyn niezależnych od Stron
uniemożliwiają udzielenie takiej sublicencji ”
Powyższa zmiana zostanie ujęta w modyfikacji SIWZ dokonanej w najbliższym
czasie zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP.
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Zgodnie z § 5 ust. 7 Umowy „Projekt HRF zostanie opracowany
przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu do akceptacji.
Zamawiający przekaże uwagi do projektu HRF w terminie 21 dni
od jego przedłożenia. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację SIWZ.
w projekcie HRF wszelkie uwagi Zamawiającego zmierzające do
zapewnienia zgodności projektu Harmonogramu z Umową,
technologią lub organizacją prac wynikającą z OPZ, zasadami
wiedzy technicznej bądź uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu
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Umowy
wynikającymi
z
przepisów
prawa,
decyzji
administracyjnych lub organizacji prac dotyczących Placu
Budowy lub Miejsca Wykonania bądź uzgodnień z zarządcami
dróg lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzględni
uwagi Zamawiającego w terminie 7 dni od ich zgłoszenia i
przedstawi w tym terminie poprawiony projekt HRF.”
W związku z faktem, że procedura akceptacji Projektu HRF wynosi 5 tygodni
przy uwzględnieniu, że nie będzie zawierał on uwag Zamawiającego , proszę
o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminów
na zgłoszenie uwag z 21 dni do 7 dni, co przełoży się na sprawną realizację
Umowy.
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Zgodnie z § 7 ust. 4 Umowy „W trakcie montażu wystawy Wykonawca
wykona dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich
prowadzonych prac, w szczególności dla prac zanikających. Powstałe
w ich trakcie raporty ze zdjęciami Wykonawca przekaże
Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości Przedmiotu Umowy Raporty z prac zanikających powinny zawierać co najmniej opis użytych
materiałów, zastosowanych technologii i wykonane czynności.
do Odbioru Końcowego.”
Proszę o wskazanie jakie informacje, oprócz dokumentacji
fotograficznej, powinny zawierać raporty z prac zanikających.
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Zgodnie z § 9 ust. 1 Umowy „Materiały i urządzenia przeznaczone do
zamontowania w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zgromadzone
przez Wykonawcę na Miejscu Wykonania stają się własnością
Zamawiającego z dniem ich dostarczenia na Miejsce Wykonania.
Zamawiający jest uprawniony oznaczyć materiały i urządzenia
zgromadzone przez Wykonawcę na Miejscu Wykonania w sposób, jaki

Zamawiający informuje, ż dokonana zmiany zapisów § 6 ust. 18 Umowy,
nadając mu brzmienie:
„Po dokonaniu zapłaty na podstawie protokołów Odbioru Częściowego, własność
Eksponatów Finalnych, w zakresie w jakim nie przeszła na Zamawiającego na
podstawie § 9 ust. 1, przechodzi na Zamawiającego, jednakże Wykonawca
ponosi ryzyko ich przypadkowej utraty, uszkodzenia i zniszczenia do czasu
Odbioru Końcowego oraz w ramach Wynagrodzenia zobowiązany jest zapewnić

Strona 5 z 20

uzna za potrzebny z punktu widzenia realizacji Umowy oraz ochrony właściwe i zgodne z wymaganiami producenta tych eksponatów przechowanie
oraz odpowiednie oznaczenie. Zamawiający uprawniony jest do żądania wydania
swojej własności.”
tych Eksponatów Finalnych w każdym terminie. Wykonawca zobowiązany jest do
Treść powyższego zapisu nie jest skorelowana z brzmieniem § 6 ust. oznaczenia eksponatów jako stanowiących własność Zamawiającego.
18 Umowy, z którego wynika, że własność urządzeń przechodzi na Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia Eksponatów
Zamawiającego po dokonaniu zapłaty. Proszę o potwierdzenie, że Finalnych od zniszczenia lub utraty na podstawie Ubezpieczenia Montażu i
materiały i urządzenia przeznaczone do zamontowania w ramach przelewu prawa do odszkodowania Ubezpieczenia Montażu na rzecz
realizacji Przedmiotu Umowy zgromadzone przez Wykonawcę na Zamawiającego ”
Miejscu Wykonania staną się własnością Zamawiającego z chwilą
Powyższa zmiana zostanie ujęta w modyfikacji SIWZ dokonanej w najbliższym
zapłaty wynagrodzenia.
czasie zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP.
Zgodnie z § 10 ust. 3 Umowy Zamawiający może wszcząć program
naprawczy „Jeśli Wykonawca: 1) nie dotrzymał któregokolwiek z
terminów wskazanych w HRF, 2)wykonuje Przedmiot Umowy w
sposób, który stwarza zagrożenia dla dotrzymania terminów
określonych w Umowie lub HRF lub zapewnienia jakości świadczeń
wykonywanych przez Wykonawcę, 3) w wyznaczonym terminie nie
przedłoży Programu Naprawczego, który gwarantowałby nadrobienie
opóźnień lub poprawę jakości Robót.”
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Mając na uwadze (i) złożoność procesu realizacji Umowy, (ii) znaczną
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację SIWZ.
ilość pośrednich terminów realizacji Umowy wskazanych w HRF, a
także (iii) fakt, że niedotrzymanie terminów wskazanych w HRF może
wynikać z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. opóźnieniem w
udostępnieniu Zamawiającemu budynku Morskiego Centrum Nauki
przez wykonawcę robót budowlanych, proszę o potwierdzenie czy
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu i nadanie mu następującego
brzmienia:
„Jeśli Wykonawca: 1) nie dotrzymał któregokolwiek z terminów
zakończenia realizacji etapów Umowy wskazanych w HRF, tj. Etapu I,
Etapu II lub Etapu III, który istotnie zagraża dotrzymaniu terminu
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końcowego, 2) w wyznaczonym terminie nie przedłoży Programu
Naprawczego, który gwarantowałby nadrobienie opóźnień lub poprawę
jakości Robót.”

Zgodnie z § 11 ust. 3 Umowy „Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem
ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 KC”

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację SIWZ.

Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany zapisu i nadaniu na następującego brzmienia:

26
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Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze
skutkami wynikającymi z art. 632 KC, z wyłączeniem sytuacji, gdy
opóźnienie w udostępnieniu Zamawiającemu budynku Morskiego
Centrum Nauki przekroczy okres 6 miesięcy ponad termin
przewidziany przez Zamawiającego w umowie z wykonawcą robót
budowlanych. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
dodatkowe za ten okres.

Zgodnie z § 12 ust. 3 Umowy „Projekt TER zostanie opracowany przez
Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację SIWZ.
przekaże uwagi do projektu TER w terminie 21 dni od jego
przedłożenia. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w projekcie
TER wszelkie uwagi Zamawiającego zmierzające do zapewnienia
zgodności projektu Harmonogramu z Umową, technologią lub
organizacją prac wynikającą z OPZ, zasadami wiedzy technicznej bądź
uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikającymi z
przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub organizacji prac
dotyczących Placu Budowy lub Miejsca Wykonania bądź uzgodnień z
zarządcami dróg lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca
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uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 7 dni od ich zgłoszenia i
przedstawi w tym terminie poprawiony projekt TER.”
W związku z faktem, że procedura akceptacji Projektu TER wynosi 5 tygodni
przy uwzględnieniu, że nie będzie zawierał on uwag Zamawiającego, a zatem
jest to okres znaczący z pkt widzenia łącznego okresu realizacji Umowy ,
proszę o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia
terminów na zgłoszenie uwag z 21 dni do 7, co przełoży się na sprawną
realizację Umowy.
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Zgodnie z § 12 ust. 6 Umowy „Zapłata każdej części Wynagrodzenia
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację SIWZ.
nastąpi w terminie 30 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego
oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz dołączonymi
dokumentami stanowiący, zgodnie z Umową podstawę do jej
wystawienia oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi na
podstawie Umowy.”
Uwzględniając dość długie terminy (i) odbioru częściowego oraz (ii)
zapłaty wynagrodzenia, czy Zamawiający dopuszcza możliwość
skrócenia terminów płatności np. do 14 dni?
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Zgodnie z § 13 ust. 6 „Odbiór Częściowy zostanie przeprowadzony Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 13 ust. 6 Umowy zgodnie z
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Brak propozycją w zapytaniu, nadając mu brzmienie:
obecności przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w
„Odbiór Częściowy zostanie przeprowadzony przez upoważnionego
dokonaniu odbioru.”
przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość terminie przeprowadzenia odbioru. Brak obecności przedstawiciela Wykonawcy
nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru.”
zmiany zapisu i nadanie mu następującego brzmienia:
Odbiór Częściowy zostanie przeprowadzony przez upoważnionego Powyższa zmiana zostanie ujęta w modyfikacji SIWZ dokonanej w najbliższym
przedstawiciela
Zamawiającego.
Zamawiający
poinformuje czasie zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP.
Wykonawcę o terminie przeprowadzenia odbioru na 5 dni przed jego
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planowaną datą. Brak obecności przedstawiciela Wykonawcy nie
stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru.

Zgodnie z § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy „Jeżeli w toku czynności Odbioru
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację SIWZ.
Końcowego zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez uchybienia
innym uprawnieniom wynikającym z postanowień Umowy lub
przepisów prawa, Zamawiającemu przysługiwać będą następujące
uprawnienia: jeżeli wada ma charakter nieistotny, tzn. nadaje się do
usunięcia i nie uniemożliwia użytkowania Przedmiotu Umowy –
odmowy Odbioru Końcowego i wyznaczenia Wykonawcy terminu na
usunięcie wad;”
30

Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany zapisu i nadanie mu następującego brzmienia:
Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone
wady, to wówczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikającym
z postanowień Umowy lub przepisów prawa, Zamawiającemu
przysługiwać będą następujące uprawnienia: jeżeli wada ma charakter
nieistotny, tzn. nadaje się do usunięcia i nie uniemożliwia użytkowania
Przedmiotu Umowy – odmowy Odbioru Końcowego i wyznaczenia
Wykonawcy terminu na usunięcie wad, wspólnie ustalonego pomiędzy
Stronami;”
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Zgodnie z § 14 ust. 4 pkt 2 ppkt a) Umowy „Jeżeli w toku czynności
Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez
uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z postanowień Umowy
lub przepisów prawa, Zamawiającemu przysługiwać będą następujące
uprawnienia: (2) jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje się do
usunięcia, przy czym uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację SIWZ.
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zgodnie z jego przeznaczeniem: (a) odmowy Odbioru Końcowego i
wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad, a po jego
bezskutecznym upływie zlecenia usunięcia wad w ramach
Wykonawstwa Zastępczego;”
Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany zapisu i nadanie mu następującego brzmienia:
Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone
wady, to wówczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikającym
z postanowień Umowy lub przepisów prawa, Zamawiającemu
przysługiwać będą następujące uprawnienia: (2) jeżeli wada ma
charakter istotny, lecz nadaje się do usunięcia, przy czym uniemożliwia
użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: (a)
odmowy Odbioru Końcowego i wyznaczenia Wykonawcy terminu na
usunięcie wad, wspólnie ustalonego pomiędzy Stronami, a po jego
bezskutecznym upływie zlecenia usunięcia wad w ramach
Wykonawstwa Zastępczego. Usunięcie wad w terminie ustalonym
przez Strony wyłącza możliwość naliczania kar umownych wskazanych
w Umowie.

32

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 16 ust. 5 Umowy zgodnie z
Zgodnie z § 16 ust. 5 Umowy „Odbiór Końcowy zostanie
propozycją w zapytaniu, nadając mu brzmienie:
przeprowadzony przez przedstawicieli Zamawiającego. Brak
obecności przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w „Odbiór Końcowy zostanie przeprowadzony przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
dokonaniu Odbioru Końcowego.”
terminie przeprowadzenia odbioru. Brak obecności przedstawiciela Wykonawcy
Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość
nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru.”
zmiany zapisu i nadania mu następującego brzmienia:
Powyższa zmiana zostanie ujęta w modyfikacji SIWZ dokonanej w najbliższym
Odbiór Końcowy zostanie przeprowadzony przez upoważnionego
czasie zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP.
przedstawiciela
Zamawiającego.
Zamawiający
poinformuje
Wykonawcę o terminie przeprowadzenia odbioru na 5 dni przed jego
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planowaną datą. Brak obecności przedstawiciela Wykonawcy nie
stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru.

Zgodnie z § 16 ust. 6 Umowy „Odbiór Końcowy zostanie zakończony
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację SIWZ.
podpisaniem protokołu Odbioru Końcowego. w którym, w zależności od
okoliczności, Zamawiający odbierze Przedmiot Umowy określając
dzień jego wykonania oraz wskazane zostaną terminy wyznaczone na
usunięcie wad i stwierdzonych przy odbiorze albo odmówi dokonania
odbioru wskazując przyczyny odmowy”.
33

Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany zapisu i nadania mu następującego brzmienia:
Odbiór Końcowy zostanie zakończony podpisaniem protokołu Odbioru
Końcowego. w którym, w zależności od okoliczności, Zamawiający
odbierze Przedmiot Umowy określając dzień jego wykonania oraz
wskazane zostaną terminy, wspólnie wyznaczone przez Strony na
usunięcie wad i stwierdzonych przy odbiorze albo odmówi dokonania
odbioru wskazując przyczyny odmowy”.

Zgodnie z § 18 ust. 1 Umowy „Poza przypadkami przewidzianymi
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację SIWZ.
przepisami prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w
całości lub w części w następujących przypadkach:
34

(1)
(2)
(3)

Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu
Umowy w terminie 3 dni od zawarcia Umowy;
Wykonawca opóźnia się z terminem przejęcia Miejsca
Wykonania więcej niż 3 dni;
Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał lub
wstrzymał lub zaprzestał wykonywania Przedmiotu
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(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

Umowy i nie podjął jego dalszej realizacji w terminie
wskazanym w wezwaniu przez Zamawiającego;
Wykonawca opóźnia się w stosunku do terminów realizacji
Przedmiotu Umowy określonych Umowie lub w HRF o
więcej niż 7 dni;
Wykonawca nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków
dotyczących Ubezpieczeń;
Wykonawca nie uzupełni Zabezpieczenia w terminie
wskazanym w Umowie;
w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte
postępowanie likwidacyjne,
Wykonawca znajdzie się w sytuacji uzasadniającej
wszczęcie
postępowanie
upadłościowego
lub
restrukturyzacyjnego;
Wykonawca realizuje świadczenia wchodzące w skład
Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy, z
którym umowa o podwykonawstwo została zawarta bez
zgody Zamawiającego;
Wykonawca
w
sposób
nienależyty
wykonuje
zobowiązania umowne.”

Mając na uwadze dość krótkie terminy przesłanek uzasadniających
złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, proszę o
potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu
w następujący sposób:
(1)
(2)
(3)

Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu
Umowy w terminie 3 dni od zawarcia Umowy;
Wykonawca opóźnia się z terminem przejęcia Miejsca
Wykonania więcej niż 7 dni;
Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał lub
wstrzymał lub zaprzestał wykonywania Przedmiotu
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(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)
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Umowy i nie podjął jego dalszej realizacji w terminie
wskazanym w wezwaniu przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 7 dni;
Wykonawca opóźnia się w stosunku do terminów realizacji
Przedmiotu Umowy określonych Umowie lub w HRF z
przyczyn go dotyczących o więcej niż 14 dni;
Wykonawca nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków
dotyczących Ubezpieczeń;
Wykonawca nie uzupełni Zabezpieczenia w terminie
wskazanym w Umowie;
w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte
postępowanie likwidacyjne;
Wykonawca znajdzie się w sytuacji uzasadniającej
wszczęcie
postępowanie
upadłościowego
lub
restrukturyzacyjnego;
Wykonawca realizuje świadczenia wchodzące w skład
Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy, z
którym umowa o podwykonawstwo została zawarta bez
zgody Zamawiającego;
Wykonawca
w
sposób
nienależyty
wykonuje
zobowiązania umowne.

Zgodnie z § 18 ust. 5 pkt 3 Umowy „W przypadku odstąpienia od
Umowy, Strony będą zobowiązane do wykonania następujących
obowiązków: Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką
dokumentację dot. Przedmiotu Umowy, materiały, których własność
przeszła na Zamawiającego Utwory Wykonawcy, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.”

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 18 ust. 5 pkt 3 Umowy zgodnie
z propozycją w zapytaniu, nadając mu brzmienie:
„W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony będą zobowiązane do wykonania
następujących obowiązków: Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką
dokumentację dot. Przedmiotu Umowy, materiały, których własność przeszła na
Zamawiającego Utwory Wykonawcy, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni.”
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Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza możliwość Powyższa zmiana zostanie ujęta w modyfikacji SIWZ dokonanej w najbliższym
czasie zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP.
zmiany zapisu i nadania mu następującego brzmienia:
W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony będą zobowiązane do
wykonania następujących obowiązków: Wykonawca przekaże
Zamawiającemu wszelką dokumentację dot. Przedmiotu Umowy,
materiały, których własność przeszła na Zamawiającego Utwory
Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
wynoszącym co najmniej 7 dni.

Zgodnie z § 20 ust. 10 Umowy „Naprawa lub usunięcie wad lub usterek
stwierdzonych w okresie Gwarancji Jakości lub okresie rękojmi za
Wady przez Wykonawcę powinno nastąpić w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie.”
36

Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość
Patrz Wyjaśnienia_siwz_2 pytanie nr 16
zmiany zapisu i nadania mu następującego brzmienia:
Naprawa lub usunięcie wad lub usterek stwierdzonych w okresie
Gwarancji Jakości lub okresie rękojmi za Wady przez Wykonawcę
powinno nastąpić w terminie 14 dni, chyba, że producent urządzenia
zastrzeże dłuższy termin.

37

Zgodnie z treścią § 20 ust. 12 Umowy „Dwukrotne zgłoszenie tej samej
wady przez Zamawiającego, stanowi podstawę do żądania przez
Zamawiającego wymiany wadliwego elementu wchodzącego w skład
Przedmiotu Umowy na nowy. W przypadku odmowy lub nieterminowej
wymiany, o której mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający
upoważniony jest do zlecenia Wykonawstwa Zastępczego.”

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 20 ust. 12 Umowy zgodnie z
propozycją w zapytaniu, nadając mu brzmienie:
„Trzykrotne zgłoszenie tej samej wady przez Zamawiającego, stanowi podstawę
do żądania przez Zamawiającego wymiany wadliwego elementu wchodzącego w
skład Przedmiotu Umowy na nowy. W przypadku odmowy lub nieterminowej
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Czy Zamawiający dopuszcza
następującego brzmienia:

zmianę

zapisu

i

nadanie

mu wymiany, o której mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający upoważniony jest do
zlecenia Wykonawstwa Zastępczego.”

Trzykrotne zgłoszenie tej samej wady przez Zamawiającego, stanowi Powyższa zmiana zostanie ujęta w modyfikacji SIWZ dokonanej w najbliższym
podstawę do żądania przez Zamawiającego wymiany wadliwego czasie zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP.
elementu urządzenia wchodzącego w skład Przedmiotu Umowy na
nowy. W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany, o której mowa
w zdaniu poprzednim Zamawiający upoważniony jest do zlecenia
Wykonawstwa Zastępczego.

Zgodnie z § 23 ust. 1 „Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia
zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i pozostające
poza wpływem Stron, któremu Strony nie mogły zapobiec nawet przy
dołożeniu należytej staranności („Siła Wyższa”). Za zdarzenia Siły
Wyższej mogą być uznane w szczególności wojny, akty terroru,
epidemie, klęski żywiołowe, powodzie, kryzysy o charakterze
ogólnoświatowym, strajki (jednakże poza strajkami mającymi miejsce u
Stron, Podwykonawców lub dalszych podwykonawców) oraz inne
zdarzenia spełniające powyższe przesłanki.”
38

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 20 ust. 12 Umowy zgodnie z
propozycją w zapytaniu, nadając mu brzmienie:

„Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe
do przewidzenia i pozostające poza wpływem Stron, któremu Strony nie mogły
zapobiec nawet przy dołożeniu należytej staranności („Siła Wyższa”). Za
zdarzenia Siły Wyższej mogą być uznane w szczególności wojny, akty terroru,
epidemie i ograniczenia w realizacji Przedmiotu Umowy wywołane nimi (w
szczególności konieczność odbywania kwarantanny), klęski żywiołowe,
Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość powodzie, kryzysy o charakterze ogólnoświatowym, strajki (jednakże poza
strajkami mającymi miejsce u Stron, Podwykonawców lub dalszych
zmiany zapisu i nadania mu następującego brzmienia:
podwykonawców) oraz inne zdarzenia spełniające powyższe przesłanki.”
Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne,
niemożliwe do przewidzenia i pozostające poza wpływem Stron, Powyższa zmiana zostanie ujęta w modyfikacji SIWZ dokonanej w najbliższym
któremu Strony nie mogły zapobiec nawet przy dołożeniu należytej czasie zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP.
staranności („Siła Wyższa”). Za zdarzenia Siły Wyższej mogą być
uznane w szczególności: ograniczenia wywołane stanem
epidemicznym, w szczególności konieczność odbywania kwarantanny
spowodowanej chorobami wirusowymi, wojny, akty terroru, klęski
żywiołowe, powodzie, kryzysy o charakterze ogólnoświatowym, strajki
(jednakże poza strajkami mającymi miejsce u Stron, Podwykonawców
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lub dalszych podwykonawców) oraz inne zdarzenia spełniające
powyższe przesłanki.

39

40

41

W OPZ w opisach stanowisk znajdują się artefakty elementy scenografii
np. w stanowisku 1.2.4 Kajakiem przez Atlantyk – oryginalny kajak
Aleksandra Doby, czy w stanowisku 6.1 Co jacht ma w środku? – jacht
balastowy. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie zamawiającego
są koszty dostawy tych artefaktów / elementów na teren MCN w
Szczecinie, jeżeli nie to prosimy o potwierdzenie wymiarów oraz
wagi wszystkich artefaktów / elementów za których pozyskanie Zamawiający potwierdza, że koszty dostawy artefaktów / elementów na teren
odpowiada Zamawiający. Szczególnie tych, których instalacja MCN są po stronie Zamawiającego
oraz transport na terenie MCN w Szczecinie wymaga użycia
specjalistycznego sprzętu. Jeśli jest to możliwe prosimy o rysunki
techniczne. Informacje dotyczące wagi i rozmiarów są niezbędne
do policzenie kosztów zapewnienia odpowiedniego sprzętu
podczas realizacji a także zaprojektowania i wykonania
ekspozytorów i elementów mocujących.

Stanowisko 6.1 Co jacht ma w środku? Prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający pozyska kompletny jacht, z masztem, ożaglowaniem
i olinowaniem a po stronie Wykonawcy będzie instalacja jachtu,
dostawa i instalacja postaci, żeglarzy, oznakowanie jachtu oraz Zamawiający potwierdza, zapis OPZ.
przedstawienie wymienionych zagadnień naukowych.

Realizacja instalacji jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia wykonanie
punkt zasilania wodą (uzdatnioną) i punkt odbioru do kanalizacji we floorboxach
instalacji wodno-kanalizacyjnej i doprowadzenie wody do miejsca
przy strefach z eksponatami wodnymi.
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instalacji eksponatów, a także z eksponatów do systemu
filtrowania i uzdatniania wody.

42

Stanowisko 1.3.2 Halsujemy – Prosimy o potwierdzenie, że
zamawiający dopuszcza markowanie efektu poruszania jachtu po
odpowiednim ustawieniu żagli i steru? Proponujemy aby jacht
poruszał się po szynie w momencie prawidłowego ustawienia żagli i
steru przy kursach bajdewind i półwiatr. Wentylatory, które miałyby
przesunąć jacht po szynie z np. 120 kg osobą w środku musiałyby być
bardzo silne, a siła strumienia powietrza niebezpieczna dla
zwiedzających. Idea jest taka że wentylator wieje, a efekt jest
markowany.

Zamawiający dopuszcza markowanie efektu poruszania jachtu po odpowiednim
ustawieniu żagli i steru wyłącznie w sytuacji w której prototypowanie wykaże, że
osiągnięcie efektu opisanego w OPZ, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa,
nie jest możliwe.

43

Stanowisko 3.2.8. Geograficzne szanty – Prosimy o potwierdzenie,
że Zamawiający wskaże zespoły z Zachodniopomorskiego,
Zamawiający wskaże zespoły, których nagrania należy wykorzystać.
których nagrania należy wykorzystać?

44

Stanowisko 3.2.8. Geograficzne szanty – Prosimy o potwierdzenie,
że Zamawiający pomoże w kontakcie ze wskazanymi zespołami i Zamawiający pomoże w kontakcie ze wskazanymi zespołami i w pozyskaniu
nagrań.
pomoże w pozyskaniu nagrań?

45

Stanowisko 3.4.1 Skąd ta ryba - Prosimy o potwierdzenie, że modele
Zgodnie z OPZ na stanowisku ma być wykorzystanych 20 realistycznych modeli
ryb, mają być prezentowane w wymiarze 2D?
różnych gatunków ryb i innych jadalnych zwierząt morskich w skali 1:2. W związku
z tym modele nie powinny być prezentowane w 2D. Dopuszcza się modele o innej
skali po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego
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W Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale I, pkt I.3 Zadania
Wykonawcy w podpunkcie h) Zamawiający wymienia:
- „tłumaczenie na język angielski komunikatów ekspozycyjnych
dostarczonych przez Zamawiającego, wraz z dwukrotną korektą
wykonaną przez tłumacza-natywnego użytkownika języka angielskiego
(English native speaker).
Natomiast w podpunkcie i):
46

- „zaprojektowanie graficzne (makieta), produkcja, dostawa i instalacja
Zamawiający potwierdza zapis w OPZ
komunikatów ekspozycyjnych na eksponatach lub elementach
scenograficznych.
W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że po stronie
Zamawiającego jest dostarczenie i opracowanie treści
komunikatów ekspozycyjnych, natomiast po stronie Wykonawcy
jest ich tłumaczenie na język angielski, zaprojektowanie graficzne,
produkcja i instalacja na eksponatach lub elementach
scenograficznych.

47

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w opisie eksponatu jest aktywny
Prosimy o zaktualizowanie nieaktywnych linków w OPZ; dotyczy
jeden z kilku podanych linków do materiałów referencyjnych, wystarczające
eksponatów: 1.2.3; 1.2.4.; 1.2.5.; 1.7.10.; 1.8.4.; 3.1.17.; 3.1.19.;
będzie posłużenie się Wykonawcy tym linkiem. Jednocześnie Zamawiający
3.4.3.; 4.2.17.; 4.3.3.; 4.5.4.; 5.1.1.; 5.1.3.; 5.2.1.; 5.4.3.; 5.4.9.; 5.5.4. aktualizuje linki w następujących eksponatach:
1.2.4 https://www.youtube.com/watch?v=2PJ7SYr_EZ4
https://www.youtube.com/watch?v=_C-bCFPJaEs
https://www.youtube.com/watch?v=U4qitdLpffc
1.7.10 https://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/7901-ostatni-odplywa
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1.8.4
http://www.containerhandbuch.de/chb_e/stra/index.html?/chb_e/stra/stra_
01_03_03.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Stowage_plan_for_container_ships#/media/Fil
e:Bay-row-tier.jpg
1.3.17 https://pro-skippers.com/pl/o-nas/wiedza/choroba-morska_1
3.1.19 https://www.youtube.com/watch?v=_C-bCFPJaEs
https://www.youtube.com/watch?v=U4qitdLpffc
3.4.3 https://www.youtube.com/watch?v=62X8T0UIthQ
https://www.youtube.com/watch?v=XaMTIVLPFh0
4.2.17 https://www.youtube.com/watch?v=4sqRvUzqDCE
https://www.youtube.com/watch?v=ZSg7e5uAj9Q
4.5.4 https://www.youtube.com/watch?v=CQB3J4DiNh4
5.1.3 https://www.youtube.com/watch?v=TzqvGIAWHOk
5.2.1 https://www.youtube.com/watch?v=7nUFLLUahSI
5.4.3 https://www.youtube.com/watch?v=eq9NE2qQzTo
https://www.youtube.com/watch?v=0cwE5qYmFcM
5.5.4
http://www.osp.nowytarg.pl/pliki/szkolenia/szkolenie%20osp/szkolenie%2
0ropopochodne/Sprz%C4%99t%20do%20usuwania%20MUW..pdf
http://odolejacz.pl/14-odolejacze-pasowe.html
http://odolejacz.pl/15-odolejacze-tarczowe.html
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Ze względu na wymóg wizualizacji stanowiska 1.7.5, prosimy o
potwierdzenie ile modeli jednostek pływających oraz jakich typów
Zamawiający zamierza pozyskać. Jednocześnie prosimy o Zamawiający zamierza pozyskać jednostki typu: pogłębiarka Mamut (1:50),
podanie skali w jakiej te modele są przedstawione. Jest to żaglowiec Dar Pomorza (1:70), masowiec Ziemia Szczecińska (1:100).
Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania pozostałych modeli i nie jest jeszcze w
niezbędne do wykonania prawidłowej wizualizacji.
stanie podać ich nazw ani skali. W związku z tym Zamawiający dopuszcza
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli przepisy nie pozwolą w
pokazanie na wizualizacji modeli dowolnych jednostek różniących się budową i
eksponacie 4.4.10. Dzwon nurkowy, użyć butli z gazem, to
funkcją, prezentowanych w skali od 1:50 do 1:100
Wykonawca zaproponuj.

Witold
Jabłoński

Elektronicznie
podpisany przez
Witold Jabłoński
Data: 2020.10.06
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