
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie 

 zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
 zamówień publicznych  

 
 

Jaworzno, dn. 07.01.2015 r. 
 

 Nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03790/L  

(nr sprawy 231/A/14)  
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  WYMAGAŃ OFERTOWYCH  
 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej  

nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03790/L (nr sprawy 231/A/14)  
pt. „Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej mobilnej instalacji 
przygotowania mieszanin popiołowo-wodnych dla potrzeb Zakładu 
Górniczego Sobieski - TAURON Wydobycie S.A.” 

  
 

  W związku z otrzymanym pismem z pytaniem dotyczącym treści wymagań ofertowych dla 
przetargu nieograniczonego nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03790/L(nr sprawy 231/A/14)  
w temacie jw. poniżej cytujemy zadane pytanie i udzieloną odpowiedź Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 1 
 
W pkt. III pkt. 13 ust. d) Wymagań ofertowych Zamawiający wymaga w części technicznej oferty aby 
termin wykonania przedmiotu zamówienia był do dnia 31.08.2015 r. 

 
Pytanie: 
„ Sugerujemy związanie daty wykonania przedmiotu zamówienia z datą złożenia 
zamówienia. powinno być co najmniej 150 dni od daty złożenia zamówienia, gdyż nie jest to 
urządzenie typowe. Czyli stosowny podpunkt powinien mieć następujące brzmienie: ,,d) 
termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31.08.2015 pod warunkiem złożenia 
zamówienia przez zamawiającego nie później niż 28.02.2015". 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  
Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zamówienie będzie wystawione niezwłocznie po 
zawarciu umowy z Wykonawcą. 

 

Pytanie nr 2 

Zamawiający określił termin składania ofert na dzień 14.01.2015r. 
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Pytanie. 

„Sugerowane przesunięcie terminu składania ofert w zależności od daty uzyskania 

odpowiedzi na postawione pytania.” 

 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający podtrzymuję termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pytanie nr 3 
W pkt.1 § 2 zał. nr 5 do Wymagań ofertowych (Wzór umowy) Zamawiający wymaga aby 
Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Urządzenie w terminie  do 31 sierpnia 2015 r. 

 

Pytanie. 

„Sugerujemy (jak wyżej) związanie daty wykonania przedmiotu zamówienia z datą złożenia 

zamówienia. powinno być co najmniej 150 dni od daty złożenia zamówienia, gdyż nie jest to 

urządzenie typowe. czyli ten podpunkt powinien mieć następujące brzmienie: „d) termin 

wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31.08.2015 pod warunkiem złożenia zamówienia 

przez zamawiającego nie później niż 28.02.2015". 

 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.  
Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zamówienie będzie wystawione niezwłocznie po 
zawarciu umowy z Wykonawcą. 

 
Pytanie nr 4 

Zamawiający określił termin otwarcia ofert na dzień 15.01.2015r. 

Pytanie. 

„Sugerowane przesunięcie terminu otwarcia ofert w zależności od daty uzyskania 

odpowiedzi na postawione pytania.” 
 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający podtrzymuję termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Pytanie nr 5 
W pkt. XIII ppkt.2 Wymagań ofertowych Zamawiający określa iż ”Protokół z przebiegu 
postępowania przetargowego winien być sporządzony  w terminie  do 45 dni od dnia 
otwarcia ofert”.   

 

 Pytanie. 

„W nawiązaniu do „rozstrzygnięcia przetargu" uprzejmie prosimy o podanie granicznej daty 
przyjęcia oferty i złożenia zamówienia. Przedstawiony zapis mówi o tym, że protokół 
„powinien być sporządzony w ciągu 45 dni" ale nie mówi o dacie złożenia zamówienia.” 
 
Odpowiedź nr 5 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  
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Pytanie nr 6 
W pkt. III zał. nr 1 do Wymagań ofertowych (Wymagania jakościowe) Zamawiający wymaga 
przedłożenia Dokumentacji określającej spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań 
środowiskowych  w zakresie zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne. 
 

Pytanie. 

”Sugerujemy usunięcie zapisu w wymaganiach jakościowych: „Dokumentacja określająca 
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań środowiskowych w zakresie 
zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne". Urządzenie techniczne nie ma 
żadnego związku z zagospodarowaniem odpadów.” 
 
Odpowiedź nr 6 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  
Zamawiający informuje , że instalacja powinna nie powodować emisji zanieczyszczeń do 
środowiska tj. emisji  do powietrza, emisji hałasu , zanieczyszczeń gleby i wód. 
 
Pytanie nr 7 
W pkt. IV ppkt 2.3. zał. nr 1 do Wymagań ofertowych (Wymagania organizacyjne) 
Zamawiający wymaga przedłożenia Kompletu dokumentów określających spełnienie przez 
przedmiot dostawy  wymagań środowiskowych w zakresie zagospodarowania odpadów 
innych niż niebezpieczne. Dokumenty, o których mowa będą zgodne ze stanem prawnym na 
dzień dostawy. 

 

Pytanie. 

„Sugerujemy usunięcie zapisu w wymaganiach organizacyjnych „Kompletu dokumentów 
określających spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań środowiskowych.." lub 
precyzyjne określenie jakie parametry ma spełniać instalacja. 
 
Odpowiedź nr 7 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  
Zamawiający informuje, że Wykonawca winien przedstawić deklaracje w której stwierdzi, że 
instalacja spełnia wymagania opisane w odpowiedzi na pytanie nr 6.  
 
Pytanie nr 8 
W pkt. V ppkt 5 zał. nr 1 do Wymagań ofertowych (Inne wymagania) Zamawiający wymaga 
Spełnienia wymogów obowiązujących przepisów i norm. 
 
Pytanie 
„Uprzejmie prosimy o wskazanie szczegółowych wymagań wynikłych z prawa GG (tekst 
jednolity Dz.U. 2014 poz. 613) oraz Rozp. Min Gosp. sugerujemy usunięcie wymogu 
dotyczącego „Specjalistycznego zabezpieczenia ppoż w podziemnych zakładach górniczych" 
gdyż ten zapis nakłada na urządzenie działające na powierzchni wymogi dotyczące 
urządzeń pracujących pod ziemią” 
 
Odpowiedź nr 8 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  
Zamawiający informuje, że „mobilna instalacja” określona w wymaganiach ofertowych  
powinna być wykonana  zgodnie z polskimi normami, zasadami wiedzy  technicznej 
 i obowiązującymi przepisami. 
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Pytanie nr 9 
1) W pkt.2 § 1 zał. nr 5 do Wymagań ofertowych (Wzór umowy) Zamawiający wymaga 
     uruchomienia Urządzenia i doprowadzenia go do pełnej zdolności technologicznej 
     i zakładanej wydajności, 
 
Pytanie 
„W punkcie 2 par. l wzoru umowy ( załącznik numer 5 do wymagań ofertowych) musi się 
znaleźć zapis „Pod warunkiem doprowadzenia przez zamawiającego wszystkich 
niezbędnych mediów tzn. wody, zasilania oraz materiału w postaci popiołu lotnego. W 
przypadku braku możliwości uruchomienia urządzenia z winy zamawiającego, zamawiający 
jest zobowiązany do podpisania odbioru urządzenia jeśli jest w całości zmontowane i gotowe 
do pracy" 
 
Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zapewni dostarczenie niezbędnych mediów do 
określonego miejsca na 2 tygodnie przed montażem Urządzenia. 


