
 
 
Jaworzno, dn. 21.10.2013 

Wydział Planowania i Rozwoju IT 

 
Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia nie objętego ustawą 
Prawo zamówień publicznych  

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 181/A/13 na  
“ Przebudowę okablowania strukturalnego sieci LAN dla potrzeb Południowego Koncernu 
Węglowego SA – Zakładu Górniczego Janina”  
 
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu w temacie jw. wpłynęły pytania dotyczące treści 
wymagań ofertowych.  
Poniżej przytaczamy treść pytań i odpowiedzi: 
 
Pytanie 1  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w zakresie 
liczebności zespołu realizującego przedmiot postępowania, a jedynym wymogiem w tym 
zakresie jest posiadanie w zespole Kierownika robót branży elektrycznej.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w zakresie liczebności zespołu 
realizującego przedmiot postępowania, wymogiem jest posiadanie w zespole Kierownika 
robót z uprawnieniami w branży elektrycznej.    
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wymaga złożenia aktualnych certyfikatów autoryzowanego instalatora 
systemu 3M Volition oraz autoryzowanego Partnera 3M Volition do oferty handlowej?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty handlowej aktualnych certyfikatów 
autoryzowanego instalatora systemu 3M Volition oraz autoryzowanego Partnera 3M Volition. 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dokona zmiany sposobu określenia terminu 
realizacji umowy tak, by był on liczony  w dniach, ewentualnie miesiącach. Określenie 
sztywnej daty dostawy na dzień 31 grudnia 2013 r. sprawia, że w rzeczywistości Wykonawca 
w chwili składania oferty nie będzie znał faktycznego czasu jakim będzie dysponował na 
realizację umowy.  Kwestia jest o tyle istotna, ze za każdy dzień zwłoki naliczane są kary 
umowne w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto. 
 
Odpowiedź: 
Termin realizacji umowy zgodnie z wymaganiami ofertowymi.  
 
 



Strona 2 z 2 
 

 
 
Pytanie 4 
Prosimy o doprecyzowanie w § 4 ust. 5, że czynności odbiorowe zakończą się końcowym 
protokołem odbioru robót podpisanym przez Strony. Powyższe jest konieczne  z uwagi na 
fakt, że podstawą wystawienia przez wykonawcę faktury VAT zgodnie z § 3 ust. 2 jest 
końcowy protokół odbioru. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje że czynności odbiorowe zakończą się końcowym protokołem odbioru 
robót podpisanym przez Strony. 
 
Pytanie 5 
Zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 1 umowa zostaje zawarta na okres do 31.12.2013 r.  
Jest to zapis nieprawidłowy, gdyż umowa zakłada 3 letni okres gwarancji na zrealizowane 
przez Wykonawcę roboty. Prosimy zatem o skorygowanie w/w zapisu na następujący:  
„ Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązań 
wynikających z udzielonej zgodnie z § 5 gwarancji”. 
 
Odpowiedź: 

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w §7 ustęp 1 projektu umowy. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o skreślenie lub zmianę zapisu § 10 ust. 1 pkt 5 Umowy. W obecnym brzmieniu 
zapis zakłada zapłatę przez wykonawcę kary umownej również w sytuacji odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy 
Zamawiający odstąpi od Umowy w części bez uzasadnionej przyczyny. Zapis jest w sposób 
oczywisty błędny gdyż nakłada na wykonawcę zobowiązanie do zapłaty kar umownych za 
zdarzenia niezależne od wykonawcy.   
 
Odpowiedź: 

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w §10 ustęp 1 pkt 5 projektu umowy. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o doprecyzowanie § 12 ust. 3 Umowy w taki sposób, aby z brzmienia w/w 
postanowienia w sposób wyraźny wynikało, że Zamawiający zwraca zabezpieczenie  
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Ewentualnie prosimy  
o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie pojęcie „wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane”? 
 

Odpowiedź 
Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w §12 ustęp 3 projektu umowy. 
 
  

 

 

 
 
  

 


