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Jaworzno, dn. 19.08.2014 r. 
 
 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej 

z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V dla 

TAURON Wydobycie S.A.” - sprawa nr 31/2014/EEZP/AP. 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  

 
W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej 

z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V dla TAURON 

Wydobycie S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej 

cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego. 

 
Pytanie: 
 

„W imieniu XXX – jako organ uprawniony do reprezentacji Wykonawcy – wnosimy 
o dokonanie zmiany warunku realizacji dostaw, zgodnie z którym wymagany termin realizacji 
poszczególnych zamówień wynosi do 14 dni od dnia złożenia danego zamówienia 
Wykonawcy. 

XXX pragnie zwrócić uwagę, iż 14-to dniowy termin realizacji zamówień może 
w praktyce – dla większości potencjalnych wykonawców – okazać się zbyt krótki, wobec 
czego utrzymanie tego terminu stwarza realne niebezpieczeństwo naruszenia uczciwej 
konkurencji (art. 7 ust. 1 PZP). Nie ma – ocenie XXX – wątpliwości co do tego,  że 
konieczność dochowania tak rygorystycznego terminu wpłynie na krąg potencjalnych 
wykonawców, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu lub – co najmniej – na wzrost 
ceny ofert, gdyż wykonawcy, którzy zdecydują się złożyć oferty będą zmuszeni wkalkulować 
zwiększone ryzyko w cenę ofertową. W konsekwencji Zamawiający poniesie wyższe koszty 
realizacji zamówienia, niż w przypadku, w którym termin realizacji zamówienia byłby ustalony 
na bardziej racjonalnym poziomie. 
 XXX pragnie podkreślić, że termin realizacji zamówień (wymagany przez 
Zamawiającego m.in. w § 2 pkt 1 in fine projektu umowy) odbiega od terminów powszechnie 
przyjętych w obrocie. 
 Pragniemy wskazać, że KIO stoi na stanowisku, iż terminy wyznaczane wykonawcy 
muszą być realne, tak by nie narażały nazbyt wykonawców na poważne konsekwencje ich 
niedochowania. W wyroku z dnia 6 marca 2013 roku KIO wskazała, że narzucenie mało 
realnego terminu przekazania zamawiającemu wiążącego harmonogramu robót może 
skłonić część wykonawców, którzy są zdolni wykonać zamówienie, do powstrzymania się od 
złożenia oferty, bowiem nie daje wystarczającego czasu wykonawcy na opracowanie tego 



 

 

harmonogramu – w przemyślany sposób, z którego niedotrzymaniem wiążą się poważne 
konsekwencje (por. wyrok KIO z dnia 6.III.2013 r., KIO 411/13, LEX nr 1298001). 
 Wobec tego należy również uwzględnić, że konsekwencją niedotrzymania terminu 
realizacji zamówienia jest prawo do domagania się przez Zamawiającego kar umownych, co 
w zbiegu z długością tego terminu może odstraszać wykonawców do udziału w niniejszym 
postępowaniu, ograniczając przez to uczciwą konkurencję. 
 Mając powyższe na względzie prosimy o rozważenie możliwości zmiany terminu 
realizacji zamówienia na 6 tygodni od dnia złożenia danego zamówienia.” 
 

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 


