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Wykonawcy zainteresowani 
postepowaniem o udzielenie  

zamówienia nie objętego ustawą  
Prawo zamówień publicznych

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie objętego ustawą Prawo zamówień 

publicznych w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej nr 198/A/14 - „Dostawa skrzyżowania typu portalowego dla 
Zakładu Górniczego Sobieski, TAURON Wydobycie S.A.” 

 
 
Pytanie 1: 
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w punkcie III p.p. 13 „Część techniczna musi zawierać"... 
d) termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.01.2015r. 
 
Powyższy zapis nie określa daty zawarcia umowy, a tym samym minimalnego czasu dla 
Wykonawcy na realizację zamówienia, a w skrajnym przypadku może to być nawet 1 dzień. 
Proponujemy zapis „ Czas realizacji zadania do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy" 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający dokonuje zmiany Wymagań ofertowych część III pkt 13 ppkt d). 
Ww. punkt otrzymuje nowe brzmienie: 
d) termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany Wymagań ofertowych część VII Wymagany termin realizacji 
przedmiotu przetargu. 
Ww. punkt otrzymuje nowe brzmienie: 
Do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany Wymagań ofertowych: załącznik nr 1 do wymagań 
ofertowych, pkt III, ppkt 5 
Ww. punkt otrzymuje nowe brzmienie: 
5. Termin dostawy skrzyżowania portalowego - do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany Wymagań ofertowych: załącznik nr 2 do wymagań 
ofertowych, pkt 4 
Ww. punkt otrzymuje nowe brzmienie: 
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy § 2 ust. 1:  
Ww. punkt otrzymuje nowe brzmienie: 
…Wymagany termin realizacji zamówienia wskazanego w niniejszym ustępie: do 30 dni od 
dnia zawarcia umowy. 
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Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy: załącznik nr 1 do wzoru umowy część III,  
pkt 5:  
Ww. punkt otrzymuje nowe brzmienie: 
Termin dostawy skrzyżowania portalowego - do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
 
Pytanie 2: 
i) kserokopie: 
- specyfikację przedmiotu zamówienia, 
- wykaz elementów obudowy typowych i nietypowych obejmujących cale skrzyżowanie. 
- dokumentację techniczno-ruchową zawierającą : 
• deklarację zgodności, 
• świadectwo jakości, 
• wzór karty gwarancyjnej, 
• szczegółową instrukcję montażu wraz z kompletem rysunków dla skrzyżowania oraz 
specyfikację dostawy z podaniem masy elementów obudowy kompletnego skrzyżowania. 
• certyfikaty bezpieczeństwa produktu, atesty użytych materiałów i wyrobów, 
• obliczenia wytrzymałościowe doboru obudowy: 
 
Zapis zaznaczony podkreśleniem wymusza wykonanie pełnej dokumentacji projektowej co 
generuje znaczące koszty po stronie oferenta, a nie jest konieczne na etapie ofertowania. 
Proponujemy zapis „Wykonawca załączy szkic koncepcyjny zawierający główne wymiary 
wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi doboru obudowy" 
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający dokonuje zmiany Wymagań ofertowych część III pkt 13 ppkt i). 
Ww. punkt otrzymuje nowe brzmienie: 
„i) kserokopie: 
- specyfikację przedmiotu zamówienia, 
- rysunek koncepcyjny zawierający główne wymiary, 
- dokumentację techniczno-ruchową zawierającą : 
• deklarację zgodności, 
• świadectwo jakości, 
• wzór karty gwarancyjnej, 
• certyfikaty bezpieczeństwa produktu, atesty użytych materiałów i wyrobów. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany Wymagań ofertowych część IV. 
Ww. punkt otrzymuje nowe brzmienie: 
Wymaga się aby Wykonawca w swojej ofercie przedstawił kopie następujących dokumentów 
dotyczących przedmiotu zamówienia: 
- specyfikację przedmiotu zamówienia, 
- rysunek koncepcyjny zawierający główne wymiary, 
- dokumentację techniczno-ruchową zawierającą : 
• deklarację zgodności, 
• świadectwo jakości, 
• wzór karty gwarancyjnej, 
• certyfikaty bezpieczeństwa produktu, atesty użytych materiałów i wyrobów. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany Wymagań ofertowych: załącznika nr 2 do wymagań 
ofertowych pkt 11.5. 
Ww. punkt otrzymuje nowe brzmienie: 
11.5. Kserokopie dokumentów: 
a) zał. nr 1 - specyfikację przedmiotu zamówienia, 
b) zał. nr 2 - rysunek koncepcyjny zawierający główne wymiary, 
c) zał. nr 3 - dokumentację techniczno-ruchową zawierającą: 
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• deklarację zgodności, 
• świadectwo jakości, 
• wzór karty gwarancyjnej, 
• certyfikaty bezpieczeństwa produktu, atesty użytych materiałów i wyrobów. 
 
 
Pytanie 3: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie przedstawił dokumentację 
techniczno - ruchową zawierającą m.in.: 

• szczegółową instrukcję montażu wraz z kompletem rysunków dla skrzyżowania oraz 
specyfikacje dostawy z podaniem masy elementów obudowy kompletnego skrzyżowania, 
• atesty użytych materiałów i wyrobów, 
• obliczenia wytrzymałościowe doboru obudowy. 

Spełnienie powyższych wymagań wiąże się z koniecznością wykonania przez Wykonawcę - 
już na etapie składania oferty - kompletnego Projektu Technicznego skrzyżowania 
portalowego, co oznacza poniesienie określonych nakładów finansowych. 
W związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy na etapie składania oferty wystarczającym 
byłoby przedstawienie następujących dokumentów dot. przedmiotu zamówienia: 

• rysunek koncepcyjny obudowy skrzyżowania wraz z charakterystyką podstawowych 
elementów 
• certyfikat bezpieczeństwa produktu, 
• wzór karty gwarancyjnej, 
•  wzór deklaracji zgodności 

 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający dokonuje zmiany Wymagań ofertowych część III pkt 13 ppkt i). 
Ww. punkt otrzymuje nowe brzmienie: 
„i) kserokopie: 
- specyfikację przedmiotu zamówienia, 
- rysunek koncepcyjny zawierający główne wymiary, 
- dokumentację techniczno-ruchową zawierającą : 
• deklarację zgodności, 
• świadectwo jakości, 
• wzór karty gwarancyjnej, 
• certyfikaty bezpieczeństwa produktu, atesty użytych materiałów i wyrobów. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany Wymagań ofertowych część IV. 
Ww. punkt otrzymuje nowe brzmienie: 
Wymaga się aby Wykonawca w swojej ofercie przedstawił kopie następujących dokumentów 
dotyczących przedmiotu zamówienia: 
- specyfikację przedmiotu zamówienia, 
- rysunek koncepcyjny zawierający główne wymiary, 
- dokumentację techniczno-ruchową zawierającą : 
• deklarację zgodności, 
• świadectwo jakości, 
• wzór karty gwarancyjnej, 
• certyfikaty bezpieczeństwa produktu, atesty użytych materiałów i wyrobów. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany Wymagań ofertowych: załącznika nr 2 do wymagań 
ofertowych pkt 11.5. 
Ww. punkt otrzymuje nowe brzmienie: 
11.5. Kserokopie dokumentów: 
a) zał. nr 1 - specyfikację przedmiotu zamówienia, 
 
 
 
 
 
 



Strona 4 z 4 
 

 

 
 
 
 
 
b) zał. nr 2 - rysunek koncepcyjny zawierający główne wymiary, 
c) zał. nr 3 - dokumentację techniczno-ruchową zawierającą: 
• deklarację zgodności, 
• świadectwo jakości, 
• wzór karty gwarancyjnej, 
• certyfikaty bezpieczeństwa produktu, atesty użytych materiałów i wyrobów. 
 
 


