
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Libiąż, dnia 30.10.2012 r.      
Zakład Górniczy Janina 
Dział Techniczno-Organizacyjny 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w aukcji elektronicznej  

nr przetargu 189/A/12                  

Sygnatura  TTO/109/10/2012 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie objętego ustawą Prawo zamówień 

publicznych w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
na „Dostawę trzech kompletnych przenośników zgrzebłowych lekkich z osprzętem 
elektrycznym dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy 
Janina.” nr przetargu 189/A/12. 

 
W odpowiedzi na pismo  o treści: 
„Prosimy o niezwłoczne udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) do przetargu na „Dostawę trzech kompletnych przenośników zgrzebłowych 
lekkich dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.  Zakład Górniczy Janina” (nr 
przetargu: 189/A/12).  

1. Wymagania ofertowe, III.13.d.,str.2 – termin wykonania przedmiotu zamówienia.  
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. punkcie nie wystąpiła oczywista omyłka pisarska dotycząca 

terminu realizacji zamówień. Termin wykonania „od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012 r.” jest 
terminem nierealnym, ponieważ postepowanie przetargowe jest w toku, nie będzie zatem możliwe 
zrealizowanie zamówienia w podanym terminie.  

Uważamy, że nie jest możliwe w tak krótkim czasie wyprodukowanie przenośnika 
zgrzebłowego i zakup elementów handlowych (np. silniki, łańcuch, itp.). W związku z tym 
zwracamy się z sugestią o urealnienie terminu realizacji do minimum 8 tygodni od daty zawarcia 
umowy i wykreślenie zapisu wykonania „od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012 r.”, co sprawi, że 
zrealizowanie przedmiotu przetargu będzie możliwe. 

Nadmieniamy, iż w dotychczasowej praktyce jeszcze nigdy tak rażąco krótki termin realizacji 
nie był wymagany, co nosi obawę, iż wykonawca przedmiotu przetargu może być już wskazany.” 

 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Wymaganiach ofertowych:  
pkt III. Opis przygotowania wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
ppkt 13. Część techniczna oferty musi zawierać: 
d) termin wykonania przedmiotu zamówienia – „od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012 r;” 
oraz 
pkt VII. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu: „do dnia 31.12.2012 r.” 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku nr 5 do wymagań ofertowych 
§ 2 umowy: „Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie od daty zawarcia umowy  
do 31.12.2012 r.” 
 
 


