
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Jaworzno, dnia 01.08.2012r. 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem o udzielenie zamówienia 

nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych 
 

dotyczy: postępowania nr 136/A/12 nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych 
na wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego w zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wykonawcy remontu rurociągu głównego odwadniania w szybie 
„Kazimierz” poprzez wymianę kompensatorów dławikowych  DN 500 w Zakładzie 
Górniczym Sobieski. 

  
W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie propozycji formalno – prawnych  
dotyczących wymagań ofertowych oraz treści projektu umowy w temacie jw. poniżej cytujemy 
pytanie Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie:  

Zwracamy uwagę że termin realizacji umowy został określony w pkt. VII wymagań 
ofertowych, jako od dnia zawarcia umowy do dnia 17.12.2012r., podczas gdy zapisy 
wymagań ofertowych nie wskazują jednoznacznie terminu zawarcia umowy, wobec tego 
ustalenie czasu, jakim wykonawca będzie dysponował na zrealizowanie przedmiotu umowy 
jest niemożliwe. Wnosimy do Zamawiającego o wskazanie ostatecznego terminu zawarcia 
umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. VII wymagań ofertowych. 
 
Pytanie:  

       W § 5 ust. 3 zastrzeżono, że w przypadku zatrudnienia podwykonawcy wynagrodzenie 
wykonawcy nastąpi po przedstawieniu rozliczeń wykonawcy z podwykonawcą. Wnosimy do 
Zamawiającego o wykreślenie tego zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymujemy zapisy § 5 ust. 3. 
 
Pytanie:  

       W § 10 ust. 1 na powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom 
wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie. Należy zwrócić uwagę, iż w pkt. 
XIV.3 wymagań ofertowych Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców, przy czym 
oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie 
powierzy podwykonawcy wskazanemu w ofercie. Wnosimy do Zamawiającego o 
wyjaśnienie, czy zgoda o której mowa w § 10 ust. 1 projektu umowy, dotyczy 
podwykonawców wskazanych w ofercie, czy też ewentualnych podwykonawców, którzy w 
ofercie nie zostali wskazani. 
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Odpowiedź: 

Zgoda o której mowa w § 10 ust. 1 projektu umowy, dotyczy podwykonawców wskazanych  
w ofercie i tylko takich podwykonawców Zamawiający dopuszcza do realizacji przedmiotu 
umowy. 
 
Pytanie:  

       Zwracamy uwagę, że zgodnie z  § 12 ust. 3 projektu umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego 
Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz niezwłocznego 
informowania o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej. Zgodnie z art. 3 ust. pkt.44 
ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości pod pojęciem grupy kapitałowej – rozumie się 
jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi. Wnosimy do Zamawiającego  
o wykreślenie tego zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymujemy zapisy § 12 ust. 3 projektu umowy. 
 
Pytanie:  

       Zgodnie z § 1 załącznika nr 1 do umowy roboty mają być prowadzone zgodnie  
z obowiązującym Planem Ruchu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy 
Sobieski. Wnosimy do Zamawiającego o udostępnienie w/w Planu. 

Odpowiedź: 

Po podpisaniu umowy na realizację zadania, a przed rozpoczęciem jego realizacji osoby 
dozoru wykonawcy zostaną zapoznane z Planem Ruchu Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. Zakład Górniczy Sobieski. Roboty zlecane w przedmiocie umowy mają być 
zawarte w Planie Ruchu, a za to zgodnie z zapisem § 3 ust.1 załącznik nr 1 do umowy 
Zamawiający zapewni aby roboty zlecane do wykonania były ujęte w planie Ruchu. 
 
 
 


