
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

Jaworzno, 29.05.2014 r. 

 

 

                                                                                               Wykonawcy  

                                                                                            zainteresowani postępowaniem  

                                                                                    o udzielenie zamówienia nie objętego    

                                                                              ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

 

 

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego  z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 82/A/14 na 

„Budowa zagęszczacza oraz przebudowa estakad dla rurociągów technologicznych na terenie 

Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów  w Zakładzie Górniczym Sobieski TAURON 

Wydobycie S.A”. 

 

               W związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wymagań ofertowych 

do przetargu nieograniczonego nr 82/A/14 na „Budowa zagęszczacza oraz przebudowa 

estakad dla rurociągów technologicznych na terenie Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania 

Miałów  w Zakładzie Górniczym Sobieski TAURON Wydobycie S.A” poniżej cytujemy 

pytania Wykonawcy i podajemy odpowiedź Zamawiającego: 

 

 Pytania: 

 

1. W §3 ust. 11 Umowy wprowadzono zapis, gdzie Zamawiającemu przysługuje prawo 

zatrzymania wynikającego z Umowy przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia                

w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa    

w ust. 5, 6, 7 umowy lub zalegania przez Wykonawcę z płatnościami wobec 

Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się od 

Zamawiającego dochodzenia odsetek ustawowych od zatrzymanych płatności. 

Wnosimy o wykreślenie powyższych zapisów. 

 

2. W §3 ust. 12 Umowy wprowadzono zapis, gdzie Wykonawca zobowiązuje się, że nie 

będzie dochodził od Zamawiającego ewentualnego roszczenia o odsetki od zatrzymanej 

płatności, które mogłyby powstać wskutek zastosowania przepisów ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 403). 

Wnosimy o wykreślenie powyższych zapisów. 

 

3. W §6 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 22.1 Zamawiający stawia wymóg długiego terminu gwarancji 

oraz rękojmi. Wnosimy o skrócenie terminu obowiązywania gwarancji na wykonane roboty 

budowlano-montażowe na okres 36-miesięcy oraz gwarancji rękojmi na wykonane roboty 

budowlano-montażowe na okres 36-miesięcy. 

 

4. Nawiązując do §11 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 prosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem 

„zwłoka”. Dodatkowo prosimy o wprowadzenie do zapisów umowy kar umownych 

przewidzianych na rzecz Wykonawcy. 
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5. Nawiązując do §11 ust.4 prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

powinno przysługiwać również Wykonawcy. Wobec powyższego prosimy o dopisanie ust. 5 

na rzecz Wykonawcy. 

 

6. Nawiązując do §16 ust. 1 przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

powinno mieć również działanie odwrotne. 

 

7. W pkt. XIV ust. 2 Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 10 % wartości umowy netto. 

Wnosimy o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia do 2 % wartości umowy netto. 

 

 

 

      Odpowiedź: 

 

           Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 

 

 

 

 


