
 
 
 
  
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Libiąż, dnia 15.05.2014 r. 
 
Sygnatura: TI / TG  .......... / ........ / 2014 
 

 
Wykonawcy  zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie zamówienia 
nie objętego ustawą Prawo zamówień 

publicznych 
 
 

 
 
Dotyczy: wyjaśnień do wymagań ofertowych przetargu pn. „Dostawa zintegrowanego 
systemu łączności radiowej oraz lokalizacji środków transportu wraz z zabudową dla 
TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Janina” nr postępowania 79/A/14. 
  
 
W odpowiedzi na przesłane pismo  informujemy: 
 
 
Pytanie 1: 
W załączniku nr 1  - Szczegółowy zakres rzeczowy – Zamawiający wymaga dostarczenia 
produktów konkretnych producentów, w szczególności rozbudowy oprogramowania DemKop 
o wskazane tam moduły oprogramowania. Z postanowień załącznika nr 1 wynika, iż oferent 
ma dostarczyć moduły DemKop. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów równoważnych, pochodzących od innych 
producentów niż produkty wskazane w załączniku nr 1? 
Zmiana zapisów wymagań ofertowych we wskazanym powyżej zakresie przyczyni się  do 
poszerzenia kręgu potencjalnych oferentów zdolnych do należytego wykonania zamówienia i 
zwiększenia  konkurencji między nimi, co w efekcie spowoduje, iż Zamawiający otrzyma 
oferty z korzystniejszymi cenami niż w przypadku utrzymania dotychczasowych wymagań. 
 
Odpowiedź: 
W celu ujednolicenia systemów monitorowania maszyn i systemów lokalizacji środków 
transportowych w TAURON Wydobycie S.A. zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań 
ofertowych. 
 
Pytanie 2: 
Zgodnie z treścią załącznika nr 1, oferowany system musi być kompatybilny z systemami 
łączności i lokalizacji środków transportu stosowanymi w TAURON Wydobycie S.A. 
Czy i w jaki sposób Zamawiający udostępni Oferentom, przed terminem złożenia ofert, 
informacje o systemach łączności i lokalizacji środków transportu stosowanych w TAURON 
Wydobycie S.A. ? 
Wskazane powyżej informacje są niezbędne do prawidłowego oszacowania kosztów 
realizacji zamówienia i ustalenia wysokości ceny ofertowej, zwłaszcza, że zgodnie z § 6 ust. 
2 projektu umowy wynagrodzenie ma zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.  
 
Odpowiedź:  
Systemem łączności i lokalizacji środków transportowych stosowanym w TAURON 
Wydobycie S.A. jest system PBE Group Mine Radio Systems. Oferent zobowiązany jest do 
wykonania systemu w pełni kompatybilnego w zakresie: 
- parametrów zasilania, 



Strona 2 z 3 
 

 

 

- parametrów transmisji głosowych, 
- parametrów transmisji danych, 
- parametrów łączności bezprzewodowej, 
- parametrów TAG-ów.  
 
 
Pytanie 3: 
Zgodnie z projektem umowy montaż systemu zostanie wykonany zgodnie z pisemnymi 
zamówieniami przekazywanymi w IV etapach (§ 2 ust. 5), a wynagrodzenie będzie płatne po 
odbiorze danego etapu na dole zakładu górniczego (§ 6 ust. 3).  Projekt umowy nie określa, 
jakie są prawa wykonawcy, który dostarczył elementy systemu, jeżeli Zamawiający nie 
wyznaczy terminu ich montażu przed 31 stycznia 2015r. lub montaż nie odbędzie się z 
innych przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę projektu umowy w ten sposób, że w przypadku 
niedokonania montażu dostarczonych elementów systemu z winy Zamawiającego w terminie 
90 dni od podpisania protokołu kompletności dostawy na powierzchni, o którym mowa w § 5 
ust. 5 projekt umowy, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia po 
upływie tego terminu?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 
 
Pytanie 4: 
W § 8 ust. 1 pkt 1-3 projektu umowy Zamawiający przewiduje kary umowne za opóźnienie 
wykonawcy w wykonaniu wskazanych tam obowiązków. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę projektu umowy w ten sposób, że kary umowne 
we wskazanych przypadkach będą naliczane za zwłokę wykonawcy, tj. za opóźnienie 
wynikające z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 
 
Pytanie 5: 
W § 8 ust. 1 pkt 3 projektu umowy Zamawiający przewiduje kary umowne za opóźnienie  
w usunięciu w terminie wad. 
Czy powyższe kary umowne będą naliczane również w przypadku dostarczenia maszyny 
zastępczej, zgodnie z § 7 ust. 11? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 
 
Pytanie 6: 
W § 8 ust. 3 projektu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę projektu umowy w ten sposób, że również 
Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 
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Pytanie 7:  
W punkcie 6.7 wzoru karty gwarancyjnej (załącznik nr 2 do Umowy) i § 7 ust. 8 projektu 
umowy występują rozbieżności dotyczące wpływu usunięcia wady na czas trwania gwarancji. 
Czy postanowienia § 7 ust. 8 projektu umowy mają pierwszeństwo przed punktem 6.7 wzoru 
karty gwarancyjnej? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 
 
  
 


