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Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 
zamówienia nie objętego ustawą 

Prawo zamówień publicznych 
 

Dotyczy:   postępowania nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie  
     przetargu nieograniczonego nr 102/12 - "Wyłonienie podmiotu wykonującego  
     remonty podzespołów przenośników zgrzebłowych i taśmowych" dla potrzeb  
     Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 
  
W związku z otrzymanym zapytaniem do przetargu w temacie jw – poniżej przytaczamy treść 
pytań i udzielonej odpowiedzi. 
 
 
Pytanie I : 
Zgodnie z WO- Załącznik nr 5, Projekt umowy § 8. 
"Wraz z wyremontowanym urządzeniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
następujące dokumenty, których koszt wliczony jest w cenę remontu; 
1. Świadectwo jakości przeprowadzonego remontu, sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
2. Kartę gwarancyjną. 
W związku z tym, że Wykonawca posiada własny wzór świadectwa jakości, prosimy o 
rozszerzenie powyższego zapisu i nadanie mu niżej przedstawionej lub równoważnej treści: 
"Wraz z wyremontowanym urządzeniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
następujące dokumenty, których koszt wliczony jest w cenę remontu; 
1. Świadectwo jakości przeprowadzonego remontu, sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy lub według wzoru obowiązującego u 
Wykonawcy. 
2. Kartę gwarancyjną. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych zgodnie z treścią Załącznika nr 5, 
Projekt umowy  § 8. 
 
Pytanie II: 
Zgodnie z WO- Załącznik nr 5, Projekt umowy § 12 ust. 3. 
"Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 
kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody". 
Prosimy o rozszerzenie w/w zapisu i nadanie mu niżej przedstawionej lub równoważnej 
treści: 
"Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 
kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody do wartości brutto danego zamówienia". 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych zgodnie z treścią Załącznika nr 5, 
Projekt umowy  § 12 ust. 3. 
 
Pytanie  III: 
Zgodnie z WO- Załącznik nr 5, Projekt umowy § 6 ust. 1. 
"Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu urządzeń w terminie do 28 dni od daty 
wysłania przez Zamawiającego zamówienia za pomocą faksu lub osobistego odbioru przez 
Wykonawcę." 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu i nadanie mu niżej 
przedstawionej lub równoważnej treści: 
"Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu urządzeń w terminie do 8 tygodni lub 
na podstawie wzajemnych uzgodnień, od daty wysłania przez Zamawiającego zamówienia 
za pomocą faksu lub osobistego odbioru przez Wykonawcę." 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych zgodnie z treścią Załącznika nr 5, 
Projekt umowy § 6 ust. 1. 
 
 


