Lp.

Paragraf
Umowy

firma

1

§1

InterTIM Sp. z
o.o.

Obowiązki Stron: Termin realizacji umowy upływa w dniu …., przy czym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia
Zamawiającym produktów poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, zwanych dalej również etapami, nie później niż w terminach
określonych poniżej
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§4

InterTIM Sp. z
o.o.

warunki wynagrodzenia

3

§ 5 ust. 5

InterTIM Sp. z
o.o.

21-dniowy termin, zawarty w ust. 5 jest okresem zbyt rozciągłym na kontrolę przez Głównego Zamawiającego. Oprócz tego zwraca się
uwagę, że w umowie zawarty jest jedynie zapis o terminach kontroli dokonywanej przez Głównego Zamawiającego.
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§ 5 ust. 5

InterTIM Sp. z
o.o.
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§ 3 ust. 5

6

§ 5 ust. 6

7

§ 5 ust. 6

8

§ 5 ust. 8

InterTIM Sp. z
o.o.

"W przypadku stwierdzenia wad etapu (…) do dnia dostarczenia etapu Przedmiotu Umowy wolnego od wad"

§ 5 ust. 8

InterTIM Sp. z
o.o.

prace podzielone na etapy, a bez odbioru prac wykonanych w danym etapie wykonawca nie będzie mógł przystąpić do wykonania prac
objętych kolejnymi etapami. Nagromawdzenie kontroli wydłuża okres realizacji umowy, co może spowodować w rezultacie, że całość
prac nie może zostać wykonana w uzgodnionym terminie, albo doprowadzić do tego, że presja czasu ciążąca na wykonawcy wpłynie
negatywnie na jakość przedmiotu zamówienia

prośba o przemyślenie zapisów zapobiegających nagromadzeniu czynności kontrolnych

uwzględnione

§9

InterTIM Sp. z
o.o.

kary umowne

wniosek o dodanie ust. 6: "Przed zastosowanem kar umownych Główny Zamawiający jest zobowiązany do
przedstawienia Wykonawcy pisemnego uzasadnienia, w tym protokołu kontroli przedmiotu umowy ze
szczegółowo wykazanymi jego wadami, których stwierdzenie stanowić będzie podstawę do odstąpienia od
umowy przez Głównego Zamawiającego lub zastosowania wobec Wykonawcy kar umownych"

GUGiK informując o karach
umownych zawsze podaje podstawę
ich naliczenia
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11

12

ogólne

ogólne

InterTIM Sp. z
o.o.
InterTIM Sp. z
o.o.
InterTIM Sp. z
o.o.

UWAGA

terminy kontroli
prośba o uściślenie w zapisach umowy, jakie znaczenie w kontroli ma "podmiot upoważniony przez Zamawiającego do weryfikacji
Przedmiotu Umowy". O podmiocie tym jest mowa tylko w § 3 ust. 5 umowy.
"Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 4 (…) i wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia tych wad"
"W terminie wyznaczonym przez (…)dany etap Przedmiotu Umowy wolny od wad"

- termin realizacji umowy powinien być terminem wyrażonym w liczbie miesięcy, uwzględniającym okresy
realizacji prac w poszczególnych etapach oraz konieczne okresy kontroli (pozwoli to wykonawcom prawidłowo
wycenić prace i rozdysponować posiadane zasoby,
- dodanie zapisu umożliwiającego wykonawcy uzyskanie zaliczki na realizację przedmitou zamówienia zgodnie z
poniższym zapisem: "Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy w
wysokości …..zł, odpowiadającej 21% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, na
podstawie wystawionej faktury VAT. Zaliczka zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, jakie będzie mu
przysługiwało za prawidłowe wykonanie zadań w poszczególnych etapach. Zaliczka będzie potrącana
proporcjonalnie do wartości wynagrodzenia za reali9zację każdego z etapów zgodnie z zapisami § 4 ust. 4
umowy"
Prośba o doprecyzowanie czy termin 21 dni zawiera w sobie zarówno kontroę GUGiK, kontrolę poszczególnych
Powiatów, a także kontrolę podmiotu upoważnionego do weryfikacji, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy

decyzja
uwzględnione

nieuwzględnione

uwzględnione

propozycja dodania precyzyjnych zapisów na temat ewentualnych kontroli wewnętrznych Starostw w zakresie
przewidzianych na tę czynność terminów i liczb iteracji kontroli. Prosimy również o zapisy, które uchronią
zdaniem GUGiK zapisy w tym zakresie
zarówno wykonawców, jak i zamawiającego, przed ewentualną opieszałością i nierzetelnością kontroli, co służyć
są precyzyjne
będzie dochowaniu terminowości realizowanych prac
Istotnym byłoby skonkretyzowanie jakie znaczenie dla oceny prac wykonawcy mają rekomendacje do odbioru
nieuwzględnione
wydane przez wspomniany podmiot
wniosek o rozważenie dodania zapisu mówiącego o tym, że Wykaz, o którym mowa będzie wskazywał wszystkie
nieuwzględnione
stwierdzone wady opracowania
wniosek o rozważenie dodania zapisu: "Po usunięciu wszystkich wad wyszczególnionych w wykazie przez
nieuwzględnione
wykonawcę Zamawiająxy jest zobowiązany odebrać opracowanie"
prośba o rozpatrzenie możliwości dodania zapisu: "Pisemne powiadomienie, o którym mowa, zawierać będzie
szczegółowy wykaz wad opracowania skutkujących odmową odbioru opracowania i naliczeniem kar umownych
nieuwzględnione
przez Głównego Zamawiającego"

rozważenie zawarcia zapisów dot. zobowiązania wykonawców do przedstawienia prac pilotażowych (przy tak dużym przewidywanym
InterTIM Sp. z
rozmiarze prac skrupulatna ocena ich części na wczesnym etapie uchroniłaby przed różną interpretacją opisu przedmiotu zamówienia i
o.o.
powielaniem błędów

nieuwzględnione

InterTIM Sp. z
o.o.

zapisy o pilotażu pozwoliłyby na doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego (zwłaszcza, że prace dot. różnych
w przypadku uwzględnienia ww. zapisów, prośba o zarezerwowanie w umowie i w harmonogramie prac przynajmniej 4-miesięcznego obszarów, a odbiorcami są różne starostwa powiatowe); jest to okazja do przedstawienia wszelkich napotkanych
okresu na realizację prac pilotażowych dla jednego lub maksymalnie dwóch obrębów. Proponowany 4-miesięczny okres jest konieczny trudności, w tym trudności związane z prawną kwalifikacją występujących w konkretnych obrębach obiektów;
ze względu na czas potrzebny na realizację prac oraz zawiadomienie stron w procedurach ustaleń przebiegu granic dz. ew. / oraz zapis Zamawiający miałby możliwość zajęcia konkretnego stanowiska we wskazanych sytuacjach i mógłby prawidłowo
nakładający na podmioty dokonujące kontroli prac pilotażowych obowiązek skrupulatności tych kontroli
ukierunkować wykonawcę w dalszej realizacji prac. Protokoły kontroli pilotażu dla obu stron powinny być
wiążące.

uwzględnione

nieuwzględnione
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§ 4 pkt 4

OPGK Sp. z o.o.
w Koszalinie

płatności

propozycja zmiany terminu płatności za poszczególne etapy transzy: oddzielnie dla etapu 1 oraz 2 i 3 (realizacja
zadań określonych w etapie 1 pochłania wg szacunków 75% całości wynagrodzenia zawartego w etapach 1,2,3
poszczególnych transz. Zakładając, że etap 2 będzie trwał ok. 3 m-cy - w dużej mierze kwestia niezależna od
wykonawcy, związana z kontrolą proj.operatu opis-kartogr, ogłoszenie o wyłożeniu, wyłożenie, rozpatrzenie uwag
i wniosków, procedura odbioru ok. 10 dni - zapłata za prace wykonane w etapie 1 będzie odroczona o 90 dni, co
jest nie bez znaczenia dla kondycji finansowej firm)
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§ 4 pkt 4

OPGK Sp. z o.o.
w Koszalinie

opis zadań

uwzględnione
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§ 4 pkt 4

opis zadań

poprawić datę wydania rozporządzenia MAiC

uwzględnione
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§6

OPGK Sp. z o.o.
w Koszalinie
OPGK
Sp. z o.o.

uzupełnić kolumnę "Wyszczególnienie zadań …" w etapach i.3, poprzedzając istniejący zapis o wymienienie
istostnych prac będących przedmiotem tych etapów, a mianowicie: "Wykonanie prac aktualizacyjnych i konwersji
baz EGiB oraz …"

możliwość zmiany umowy

zmienić zapis z "możliwość zmiany umowy" na "obowiązek zmiany umowy"

nieuwzględnione
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§9

kary umowne

specyzować, że kara należna jest tylko wówczas, gdy uchybienie terminom wynikało z przyczyn zawinionych przez
wykonawcę (zmiana opóźnienia na zwłokę)

nieuwzględnione

w prezentowanym proj. umowy są to przepisy niejednoznaczne i wymagają doprecyzowania

uwzględnione

w Koszalinie
OPGK Sp. z o.o.
w Koszalinie
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§ 9 ust. 1
pkt 1, 2

nieprecyzyjne zapisy dot. odstąpienia - czy w pkt 1 odstąpić może tylko Zamawiający Główny, a w sytuacji opisanej w pkt 2 także
OPGK Sp. z o.o. pozostali? Czy można odstąpić tylko od jednego etapu i wykonywać następnie pozostałe? Czy odstąpienie od jednego z etapów będzie
w Koszalinie równoznaczne z odstąpieniem częściowym, czy raczej każdy z etapów na potrzeby odstąpienia będzie traktowany jako odrębny niejako
przedmiot umowy?
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§ 9 ust. 4

OPGK Sp. z o.o.
w Koszalinie

§ 9 ust. 5

niedopuszczalny zapis, iż podmiot trzeci dokona ingerencji w przedmiot umowy (zastępcze usunięcie wad), a Wykonawca pozostanie
OPGK Sp. z o.o.
nadal zobowiązany z tytułu rękojmi (nigdy nie wiadomo, jak na całość przedmiotu umowy wpłynie ingerencja osób trzecich, jak potem
w Koszalinie
oddzielić/rozróżnić wady powstałe na skutek takiej ingerencji od wad tkwiących w samym przedmiocie umowy.

§ 9 ust. 5

OPGK Sp. z o.o.
w Koszalinie

niedopuszczalna jest ponadto konieczność jednoczesnego poniesienia przez wykonawcę kosztów wykonania zastępczego i zapłaty kary
umownej w wysokości 2% wynagrodzenia. Kara umowna to bowiem zryczałtowane odszkodowanie, a jaką szkodę w takim przypadku
ponosi Zamawiający, skoro to wykonawca płaci przedmiotowi trzeciemu? Mamy tutaj sytuację zdublowanej zapłaty za to samo
zdarzenie, raz w formie kosztów, raz kary umownej, co sprzeciwia się istocie kary umownej jako takiej.

uwzględnione

PRYZMAT

• Proponujemy zapis w umowie że kary umowne nie mogą przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia.

nieuwzględnione
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22

kary umowne

powinno być wprost wskazane, że kary umowne z tytułu opóźnienia i z tytułu odstąpienia dokonanego w związku nieuwzględnione, wynika z przepisów
z odstąpieniem, nie ulegają kumulacji, tak, aby nie było co do tego wątpliwości, które mogłyby się pojawić
prawa

nieuwzględnione
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PRYZMAT
a)

• Termin realizacji ewentualnej gwarancji nie powinien być 14 dni , ale uzależniony od specyfiki danej naprawy i ustalany przez
Zamawiającego (realny do naprawy)
Co do zapisów w umowę proponujemy podział na etapy:
Etap 1.1a - analiza materiałów wraz z uzupełnieniem baz numerycznych o przeanalizowane materiały – termin 3 m-c płatność 20%
z całości wartości powiatu
b) Etap 1.1b – płatność 50 % z całości powiatu.
c)
Etap 1.2 (Wyłożenie i zasilenie)– płatność 10 % z całości powiatu.
d) Etap 1.3 (zasilenie i konwersja całego powiatu) – płatność 20 % z całości powiatu.

uwzględnione
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GEOMIAR

25

OPGK w
Lublinie

26

OPGK w
Lublinie

27

OPGK w
Lublinie

28

ABM

29

ABM

30

ABM

31

ABM

32

ABM

33

ABM

Planuje się ograniczenie czynności związanych z konwersją i aktualizacją do czynności kameralnych, automatycznych lub
półautomatycznych związanych z przeniesieniem danych do nowego modelu bazy danych i uzupełnienia identyfikatorów, atrybutów;

uwzględnione

ABM

Planuje się ograniczenie uczestnictwa poszczególnego podmiotu gospodarczego w ramach całego projektu ZSIN faza II do realizacji 2
umów. Uzasadnienie: ograniczenie uczestnictwa poszczególnego podmiotu gospodarczego w ramach całego projektu ZSIN faza II do
realizacji 2 (dwóch) umów zapewni możliwość uzyskania zamówienia przez większą ilość podmiotów gospodarczych, a także równe
traktowanie większych i mniejszych oferentów w całej fazie II projektu ZSIN.

nieuwzględnione

34

35
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37

GEOXY

GEOXY

GEOXY

nieuwzględnione

Zmniejszyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy do 5% wartości umowy. 10% stanowi zbyt duże dodatkowe obciążenie w
szczególności przy zakładanych 20 miesiącach realizacji projektu.
Anulować dodatkową karę 2% wartości całej umowy za opóźnienie w usunięciu nawet 1 reklamacji (paragraf 9 ustęp 5 projektu
umowy) jako zbyt restrykcyjnej – rażąco nieproporcjonalnej do przewinienia i potencjalnych szkód wynikających z nawet 30 dniowego
opóźnienia w usunięciu reklamacji.
Proponujemy wprowadzić do umowy zapis o maksymalnej kwocie naliczonych w ramach umowy kar w wysokości 20% całkowitego
wynagrodzenia.
Planowane jest ograniczenie ilości części (umów) możliwych do wnioskowania przez jeden podmiot do 2-3 w ramach jednego
postępowania/zamówienia;

częściowo uwzględnione - 7%
uwzględnione
nieuwzględnione

uwzględnione

Uzasadnienie: zmniejszenie liczby części możliwych do wnioskowania do 2 (dwóch) w ramach jednego postępowania/zamówienia
zapewni możliwość uzyskania zamówienia przez większą ilość podmiotów gospodarczych, a także równe traktowanie większych i
mniejszych oferentów w całej fazie II projektu ZSIN.
Planowane jest wymaganie określonych/dedykowanych osób do realizacji konkretnej części (umowy) tak aby zagwarantować
odpowiedni potencjał do realizacji prac;
Podział na etapy musi odzwierciedlać faktyczne etapy prac niezależnie od przyjętej technologii czy rozwiązań teleinformatycznych
istniejących w JST;
Płatności muszą być związane z etapami, zapewniać płynną realizację zamówienia ale ponadto muszą dotyczyć konkretnych produktów
możliwych do odebrania i wykorzystania;
Planowane jest wprowadzenie obowiązkowego wewnętrznego systemu kontroli, monitorowania przebiegu prac tak aby uniknąć albo
zminimalizować sytuacje w których podczas odbiorów czy poprawy należy istotne czynności techniczne czy administracyjne wykonywać
ponownie;

etapy/odbiory

etapy/odbiory

gml przekazywanie

uwzględnione
uwzględnione
uwzględnione
nieuwzględnione

Przy założeniu, że procedura odbioru etapu 1.1. oraz 1.5. trwa 30 dni, tj.:
 14 dni na weryfikację
/ kontrolęplanu,
 7 dni na poprawę
,
 7 dni na rekontrolę
.
 2 dni na podpisanie protokoł
u odbioru.
Natomiast procedura odbioru pozostałych etapów trwa do 60 dni, tj.:
 21 dni na weryfikację
/ kontrolędanego etapu,
 21 dni na poprawę
,
 14 dni na rekontrolę
,
 4 dni na podpisanie protokoł
u odbioru.

Przy założeniu, że procedura odbioru etapu 1.1. trwa 30 dni, tj.:
 14 dni na weryfikację
/ kontrolęplanu,
 7 dni na poprawę
,
 7 dni na rekontrolę
.
 2 dni na podpisanie protokoł
u odbioru.
Natomiast procedura odbioru pozostałych etapów trwa do 60 dni, tj.:
 21 dni na weryfikację
/ kontrolędanego etapu,
 21 dni na poprawę
,
 14 dni na rekontrolę
,
 4 dni na podpisanie protokoł
u odbioru.

nieuwzględnione

nieuwzględnione

Wnosimy o usunięcie z zakresu prac będących po stronie Wykonawcy zadań związanych z zasileniem
powiatowych baz danych EGiB, GESUT i BDOT500. Jest to uzasadnione tym, że nie można zrzucać na Wykonawcę
odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych w powiatach, ponieważ nie ma na nie żadnego
wpływu. Zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi Wykonawca winien przygotować i przekazać
roboczą bazę danych zapisaną w formacie GML, zarówno dla danych EGiB, jak i GESUT i BDOT500. Przekazanie uwzględnione, poprzez wprowadzenie
opcji i zmianę procedury odbioru
danych wynikowych w innym niż GML formacie powinno być uzgodnione z Wykonawcą, ale w świetle
obowiązujących uregulowań prawnych nie może być mu to narzucone.
To Starosta ma jedynie realne przełożenie na Dostawców systemów do prowadzenie powiatowych baz danych i
może wyegzekwować od dostawców funkcjonalność niezbędną do zasilenia powiatowych baz danych z plików
GML zawierających wyniki prac Wykonawcy wcześniej zweryfikowane.

38

Wnosimy, aby w umowie były zapisane kary za zwłokę w realizacji jak i usuwaniu wad a nie za opóźnienie. Zwłoka
jest opóźnieniem zawinionym przez Wykonawcę i wtedy kara ma uzasadnienie, natomiast opóźnienie nie musi
być zawinione przez Wykonawcę, ale przy obecnym zapisie kara będzie naliczana Wykonawcy.

GEOXY

39

Po pierwsze wnosimy o podział przedmiotu zamówienia na części odpowiadające powiatom. Ma to szereg
uzasadnień, ale najważniejsze jest takie, że taki podział spowoduję, że małe i średnie firmy geodezyjne będą się
mogły ubiegać o udzielenia zamówienia jako Wykonawcy a nie będą skazane na rolę podwykonawcy.
Po drugie, przy zastosowaniu powyższego podział przedmiotu zmówienia na części odpowiadające powiatom
wnosimy o wprowadzenie ograniczenia dotyczącego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez jednego
wykonawcę na nie więcej niż 5 części (5 powiatów).

GEOXY

40

Pragniemy przypomnieć również temat reprezentacji kartograficznej zasygnalizowany na spotkaniu, który w
naszej ocenie jest bardzo istotny. Prosimy zadbać o to, aby w SOPZ jednoznacznie wskazać, czy wynikowe bazy
robocze przekazywane przez Wykonawcę w formacie GML mają zawierać również reprezentację kartograficzną
obiektów, tzn. czy mają one zawierać także obiekty KARTO.
W naszej ocenie jest to bardzo istotna kwestia dla powiatów, ponieważ jak wynika z naszej wiedzy systemy
informatyczne używane do prowadzenia w powiatach baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 nie posiadają
funkcjonalności zapewniającej jakościowo dobre generowanie standardowych opracowań kartograficznych z baz
obiektowych, które w swojej treści nie zawierają elementów redakcji mapy zasadniczej. Stąd wydaje się, że
przekazywanie w plikach wynikowych GML obiektów KARTO pozwoli tym systemom zapisać te obiekty w bazie
danych lub na ich podstawie utworzyć poprawną redakcję map.

GEOXY
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GEOKART

Proponujemy zmniejszyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy do 5% wartości umowy. Uważamy że
proponowane 10% stanowi zbyt duże dodatkowe obciążenie w szczególności przy zakładanych 20 miesiącach
realizacji projektu.
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GEOKART

Proponujemy usunąć dodatkową karę 2% wartości całej umowy za opóźnienie w usunięciu nawet 1 reklamacji
(paragraf 9 ustęp 5 projektu umowy) jako zbyt restrykcyjnej – rażąco nieproporcjonalnej do przewinienia i
potencjalnych szkód wynikających z nawet 30 dniowego opóźnienia w usunięciu reklamacji.

43

GEOKART

44

GEOKART

Proponujemy wprowadzić do umowy zapis o maksymalnej kwocie naliczonych w ramach umowy kar wyrażonej w
procentach całkowitego wynagrodzenia (np. 10 lub 20%).
Co do kryterium „kar umownych” proponujemy aby z niego zrezygnować i poprzestać na dwóch kryteriach cena i
długość gwarancji.

nieuwzględnione

nieuwzględnione

uwzględnione

częściowo uwzględnione - 7%

uwzględnione

nieuwzględnione
częściowo uwzględnione
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ogólne

OPGK Sp. z o.o.
w Olsztynie

uwzględnienie w planowanych terminach okres na wykonanie modernizacji egib 8-10 miesięcy

uwzględnione

46

ogólne

OPGK Sp. z o.o.
w Olsztynie

wpisanie w umowie lub OPZ, że spory merytoryczne dot. przestrzegania przepisów prawnych realizacji przedmiotu zamówienia
pomiędzy Wykonawcą a SP rozstrzyga Główny Zamawiający

nie dotyczy
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GEOMAR

częściowo uwzględnione

