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Wykonawcy zainteresowani 
 udziałem w postępowaniu o udzielenie 

             zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
                  zamówień publicznych 

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 196/A//12 na wyłonienie wykonawców dla realizacji  
                dostaw  „Filtry do urządzeń górniczych i przemysłowych”. 
 
 
W związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wymagań ofertowych do  
przetargu nieograniczonego nr 196/A//12 na wyłonienie wykonawców dla realizacji dostaw  
„Filtry do urządzeń górniczych i przemysłowych” poniżej cytujemy pytania Wykonawcy i 
podajemy odpowiedzi Zamawiającego: 
 
 
Pytanie nr 1 : 
„Pkt. III Wymagań ofertowych  „Opis przygotowania wniosku o dopuszczenie do aukcji 
elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego” ppkt.  13 d  oraz pkt. 4 Załącznika nr 2 
do wymagań ofertowych. 
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji poszczególnego zamówienia 
przynajmniej do 21 dni od daty otrzymania zamówienia.” 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych w pkt.III, ppkt.13 lit.d oraz pkt.4  
Załącznika nr 2 do wymagań ofertowych. 
 
 Pytanie nr 2 : 
„Pkt. III Wymagań ofertowych  „Opis przygotowania wniosku o dopuszczenie do aukcji 
elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego” ppkt.  13 f  oraz pkt. 6 Załącznika nr 2 do 
wymagań ofertowych. 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie tego punktu, gdyż filtry należą do części 
szybkozużywających się nie objętych gwarancją.  
Zamawiający potwierdza tę sytuację w organizowanych postępowaniach np.  
- 19/2012/EEZP/AP nt. „Dostawa 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych  oraz 3 szt. 
zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A – Zakład  
Górniczy SOBIESKI „. 
(Załącznik nr 1 do SIWZ  pkt. II.2 o treści:” Z gwarancji wyłączone są okładziny hamulca, 
bezpieczniki, filtry i żarówki, uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień 
siłowników…”). 
- 33/2012/EEZP/MN nt. „ Dostawa podwieszonych zestawów transportowych dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A – Zakład Górniczy JANINA”. 
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(Załącznik nr 1 do SIWZ  pkt. II.1 o treści:” Z gwarancji wyłączone są szczęki hamulcowe, 
okładziny hamulca,  bezpieczniki, filtry i żarówki, uszczelnienia gumowe z wyłączeniem 
uszczelnień siłowników…”).” 
 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych w pkt.III, ppkt.13 lit.f oraz pkt.6 
Załącznika nr 2 do wymagań ofertowych. 
 
Pytanie nr 3 : 
„Załącznik nr 1 do Wymagań ofertowych Zadania nr 6 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy opis wkładu filtra z poz. 5 („wkład filtra oleju 
hydraul. Rexroth 20917531/140) jest prawidłowy.” 
 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych w zadaniu nr 6, poz.5 załącznika nr 1 
do wymagań ofertowych.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


