
 
 

 

 

 

Jaworzno, dn. 11.03.2013r. 

Sygnatura: TT-1/GG2/6/2013 

 

 

Departament: 

 
Dotyczy: postepowania nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie 

przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 52/A/13  
- „Dostawa elementów tras i części do podajników taśmowych dla potrzeb 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 
 W związku z otrzymanymi pytaniami do przetargu w temacie jw. – poniżej przytaczamy 
treść pytań i udzielonych odpowiedzi. 
 
 
Pytanie 1:  
Załącznik nr 5 do Wymagań ofertowych – PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI §1 
ust. 4, Zamawiający napisał: „Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 7 dni od 
daty otrzymania zamówienia przez Sprzedającego” – Wnioskujemy o wydłużenie terminu 
realizacji zamówienia do 30 dni kalendarzowych. Określony w wymaganiach ofertowych  
7-dniowy termin realizacji jest zbyt krótki na rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia 
zwłaszcza, że stopień skomplikowania konstrukcji niektórych elementów i precyzja wykonania 
czyni ich wyprodukowanie nierealnym. Ponadto każda firma na określony swój cykl 
produkcyjny i nie jest w stanie z dnia na dzień dowolnie go zmodyfikować. Pragniemy 
nadmienić, że w dotychczasowych umowach na dostawę części zawieranych pomiędzy PKW 
S.A., a SGIMA S.A. obowiązywały znacznie dłuższe terminy realizacji. 

Odpowiedź 1: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań ofertowych oraz załączonego projektu umowy. 
 
 
Pytanie 2: 
Załącznik nr 5 do Wymagań ofertowych – KARY UMOWNE §5 ust. 1, Wnioskujemy  
o następujące zmiany w w/w punktach: 
Ust. 1 b) za zwłokę w dostawie towaru – 0,1% wartości brutto złożonego przez 
Zamawiającego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie względem określonego w 
zamówieniu terminu, dotyczy również zwłoki w dostarczeniu rzeczy wolnych od wad. Górny 
limit wysokości kary umownej z tego tytułu wynosi 20% brutto złożonego przez 
Zamawiającego zamówienia. 
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Ust. I c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub dostarczeniu towaru 
wolnego od wad, o którym mowa w §2 ust. 5 i 6 – w wysokości 0,1% wartości brutto złożonego 
przez Zamawiającego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu  towaru  wolnego  od 
wad. Proponowana dotychczas kara  umowna w  wysokości 1%  łącznej  ceny  netto  towarów 
objętych zamówieniem za każdy dzień zwłoki jest rażąco wygórowana. Maksymalne kary w 
takim przypadku dopuszczalne przez orzecznictwo sądów wynoszą 0,1%. Dodatkowo celowe 
jest wprowadzenie górnych limitów tych kar. W przypadku gdy szkoda przewyższa limit kar 
Zamawiający może w świetle postanowień umowy dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych. 

Odpowiedź 2: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań ofertowych oraz załączonego projektu umowy. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


