
 
 
 
 
 
 
Jaworzno 24.04.2013r. 

 
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie zamówienia nie objętego 
ustawą Prawo zamówień publicznych 
 

TT-2 TM17/........./..........2013                                                                   

 
 

Dotyczy: Przetargu na: „Zabudowę wsporników kablowych oraz wymiana siatek ochronnych 

przedziału drabinowego zbrojenia szybu „Janina VI” na typ siatek docelowy”  

nr 76/A/13. 
 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu w temacie j/w wpłynęły pytania. 

Poniżej przytaczamy treść pytań i udzielonych na nie odpowiedzi. 
 

Pytanie 1 

Jaki typ uchwytów kablowych przewiduje Zamawiający? Pkt 2.1.6 załącznika nr 1 do 

Wymagań ofertowych) 

Odpowiedź 

Informujemy, że przewidujemy uchwyty kablowe ze stali nierdzewnej do kabli szybowych 

typu 3- odpowiedni do średnicy kabla firmy Carbomech. 

 

Pytanie 2 

Jakie rynny okapowe preferuje Zamawiający (stalowe czy od niedawna oferowane na rynku 

rynny z tworzyw sztucznych) ? 

Odpowiedź 

Informujemy, że Zamawiający preferuje rynny stalowe ocynkowane. 

 

Pytanie 3 

Czy na poz. 350 należy dostarczyć i zabudować 200mb rurociągu DN 100 w celu spuszczenia 

wody z rurociągu okapowego do ścieku (pkt 5.5 załącznika nr 1 do Wymagań ofertowych) 

Odpowiedź 

Na poz. 350 należy dostarczyć i zabudować 200mb rurociągu DN 100 z rur ocynkowanych do 

ścieku na przekopie. 

 

Pytanie 4 

Podane w pkt 4.2 załącznika nr 1 do Wymagań ofertowych wypełnienie siatek opierzenia 

prętami Ø10mm oznacza masę 1 siatki powyżej 50 kg (norma PN-G-46222 zaleca aby masa 

elementu przepierzenia nie przekraczała 50kg). Czy Zamawiający dopuszcza inny, zgodny z 

normą rodzaj wypełnienia siatek? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza wykonanie siatek z prętów Ø8mm. 
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Pytanie 5 

Prosimy o precyzyjne określenie terminu przekazania frontu robót. 

Odpowiedź 

Informujemy, że termin przekazania frontu robót wynosi min. 2 tygodnie od podpisania 

umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 20.06.2013r. 

 

Pytanie 6 

W części III pkt lit.g Zamawiający już na etapie składania ofert żąda od Wykonawcy złożenia 

oświadczenia, że „usługa jest wolna od wad prawnych”. Dla nas jest to przedwczesne i nie 

jasne. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie tego wymagania. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w części III pkt lit.g Wymagań ofertowych. 

 

Pytanie 7 

Część V – wnosimy do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na „kalendarz”, końcowy 

termin do złożenia wadium upływa w dniu 2 maja 2013r., czy też w dniu 30 kwietnia 2013r. 

Odpowiedź 

Wadium należy wnieść w terminie zgodnym z zapisem zawartym w wymaganiach 

ofertowych pkt II ppkt 2  tj. w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin otwarcia ofert. 

 

Pytanie 8 

Części XIII – Rozstrzygnięcie przetargu – pkt 6 str. 7 – o jakie motywy rozstrzygnięcia 

chodzi – pkt XIII 6, skoro jedynym kryterium jest cena (część XII). 

Odpowiedź 

Podtrzymujemy zapis w części XII pkt 6, Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty. 

Pytanie 9 

Odnośnie § 7 – gwarancja. W pkt 11 naszym zdaniem koniecznie należałoby dopisać: „i przed 

upływem gwarancji zostaną zgłoszone Wykonawcy”. Uważamy, że bez tego zapisu 

Zamawiający może Wykonawcy wszystko zgłaszać po upływie gwarancji. 

Odpowiedź 

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 7 projektu umowy. 

 

Pytanie 10 

Odnośnie paragrafu 7 pkt 13 – kodeksowy termin rękojmi za wady fizyczne wynosi 1 rok (art. 

568 kodeksu cywilnego) i jest to termin zawity (nie podlegający przedłużeniu). 

Odpowiedź 

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 7 pkt 13 projektu umowy. 

 

Pytanie 11 

Zapis § 9 pkt 3 jest niekompletny i dyskryminujący Wykonawcę. Najpierw zgodnie z umową 

każda ze Stron może wypowiedzieć umowę we wskazanych przypadkach, ale zostały one 

zastrzeżone wyłącznie na rzecz Zamawiającego. Wnosimy do Zamawiającego o jego 

uzupełnienie. 

Odpowiedź 

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 9 pkt 3 projektu umowy. 
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Pytanie 12 

§ 12 kary umowne – ni zastrzeżono jakichkolwiek kar umownych na rzecz Wykonawcy. 

Wnosimy do Zamawiającego o uzupełnienie § 12 jw. 

Odpowiedź 

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

Pytanie 13 

Wymagania z § 17 to nowość w prawie zamówień publicznych, tutaj postępowanie nie 

podlega tym regułom, żądanie Zamawiającego jest więc na wyrost. 

Odpowiedź 

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 17 projektu umowy. 


