
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Jaworzno 30.04.2013r. 

 
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie zamówienia nie objętego 
ustawą Prawo zamówień publicznych 
 

 
 

Dotyczy: Przetargu na: „Demontaż zbrojenia rząpia szybu "Janina VI" wraz z wyszlamowaniem 

rząpia  szybu "Janina VI" w celu zabudowy pomostu wiszącego niezbędnego do pogłębiania 

szybu” nr 81/A/13. 
 

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

Poniżej przytaczamy treść pytań i udzielonych na nie odpowiedzi. 
 

Pytanie 1 

Prosimy o precyzyjne określenie terminu przekazania frontu robót.  

Odpowiedź 

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

lecz nie wcześniej niż od dnia 30.06.2013r.  

 

Pytanie 2 

Wg nas dwutygodniowy okres realizacji zadania na wykonanie wymaganej dokumentacji , 

demontaż 24 ton zbrojenia i czyszczenia rząpia – 927 m
3
 szlamu jest nierealny. Czy 

zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia realizacji zadania ?  

Odpowiedź  

Informujemy, że Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia realizacji zadania.  
Zgodnie z odpowiedzią na pytania 1 Zamawiający przewidział na realizację zadania 6 tygodni pracy w 

szybie nie licząc czasu na wykonanie dokumentacji, do czego do czego przekazany front robót nie jest 

niezbędny. Ponadto Zamawiający w pkt. III.1 załącznika nr 1 do wymagań ofertowych zawarł wymóg 

pomostu zabezpieczającego w poziomie 500 m z uwagi na toczone postępowanie przetargowe na: 

„Zabudowę wsporników kablowych oraz wymiana siatek ochronnych przedziału 

drabinowego zbrojenia szybu „Janina VI” na typ siatek docelowy” nr 76/A/13. 

 

Pytanie 3 

Czy do realizacji przedmiotu przetargu Zamawiający udostępni kompletny pomost wiszący 

będący jego własnością? Jeżeli tak to na jakich warunkach? 

Odpowiedź  

Zamawiający stanie się właścicielem kompletnego pomostu wiszącego dostosowanego do 

pracy w szybie „Janina VI” po zakończeniu realizacji umowy na zabudowę rurociągu Ø 185, 

termin realizacji umowy do 30.07.2013r. Po tym terminie pomost może być nieodpłatnie 

udostępniony. Jednocześnie przypominamy, że Zamawiający w pkt. II. podpunkt 3.1 

załącznika nr 1 do wymagań ofertowych zawarł wymóg zmontowania przez wykonawcę 

niezbędnej infrastruktury, w tym pomostu wiszącego. 

 



 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 4 

§3 ustęp 2 projektu umowy – w tym ustępie ma być mowa o „demontażu” czy „montażu” 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis. §3 ustęp 2 projektu umowy – ww. paragraf mówi o odbiorach 

technologicznych urządzeń ( pomostów , wciągarek wolnobieżnych itp. ) po montażu. 
 

Pytanie 5 

§7 ust. 4 projektu umowy– proponujemy wykreślić z gwarancji jakości odpowiedzialność za 

kwestie „estetyki” ( to jest kopalnia , pod ziemia jak mierzyć „estetyczne zmniejszenie 

wartości przedmiotu gwarancji)? 

Odpowiedź 

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w §7 ustęp 4 projektu umowy. 

 

Pytanie 6 

§7 ust. 5 zdanie drugie projektu umowy- proponujemy wydłużyć termin, ewentualnie dodać 

że chodzi o dni robocze. 

Odpowiedź 

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w §7 ustęp 5 projektu umowy. 

 

Pytanie 7 

§7 ust 11 projektu umowy - proponujemy dodać, że o ujawnieniu wad Zamawiający winien 

powiadomić wykonawcę nie później niż w terminie np. 14 dni od daty ich stwierdzenia.  

Odpowiedź 

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w §7 ustęp 11 projektu umowy. 

 

Pytanie 8 

§ 8 ust. 5 projektu umowy – tzw. umowne prawo odstąpienia – proponujemy wykreślić – daje 

ono możliwość odstąpienia od umowy Zamawiającemu bez podania jakichkolwiek przyczyn 

w tymże terminie. 

Odpowiedź 

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 8 ust. 5  projektu umowy. 

 

Pytanie 9 

§ 9 ust. 4 pkt.2) projektu umowy – wnioskujemy o wykreślenie – nienależyta staranność to 

kwestia ocenna i nie może być podstawą tak daleko idącej sankcji jak rozwiązanie umowy ze 

skutkiem natychmiastowym; de facto jest to narzędzie arbitralnego rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 9 ust. 4 pkt.2) projektu umowy. 

 

Pytanie 10 

§ 9 ust. 4 pkt.3) projektu umowy – wnioskujemy o zmianę brzmienia np. „wykonuje roboty w 

istotnym stopniu niezgodny z zawartą umową lub dokumentacja projektową”. 

 

 



 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź 

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 9 ust. 4 pkt.3) projektu umowy. 
 

Pytanie 11 

§ 12 projektu umowy – bardzo wysokie kary, wnosimy o ich zmniejszenie oraz wnosimy o 

uzupełnienie zapisów § 12 o kary ekwiwalentnie należne  Wykonawcy od Zamawiającego.  

Odpowiedź 

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

 

 

 

 

 

 


