Jaworzno, 19.04.2013 r.
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia nie objętego
ustawą Prawo zamówień publicznych

Dotyczy: przetarg nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 77/A/13 na
„Budowę muru oporowego wokół placu składowego mułu użytecznego, zlokalizowanego na
terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”.
Wyjaśnienie treści wymagań ofertowych
oraz sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści wymagań ofertowych na
„Budowę muru oporowego wokół placu składowego mułu użytecznego, zlokalizowanego na terenie
Zakładu Górniczego Sobieski w Południowym Koncernie Węglowym S.A.” poniżej cytujemy pytania
Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonujemy sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej.
Pytanie 1 :
„1.Pkt.VI/ 4b wymagań ofertowych (treść – nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy).
Nie widomo o jakie zabezpieczenie chodzi. Treść wymagań w innych punktach nic na ten temat nie
mówi. Jest to dla nas istotne gdyż konsekwencja tego zgodnie z pkt. VI/4 wymagań ofertowych jest
zatrzymanie wadium - nie znamy warunków tego zatrzymania”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje treść wymagań ofertowych.
Pytanie 2:
„2.§ 9 pkt.2/1 projektu wzoru umowy( treść – nie złoży w terminie zabezpieczenia).
Nie wiadomo o jakie zabezpieczenie chodzi. Jest to także dla nas istotne gdyż konsekwencją braku
tego zabezpieczenia zgodnie z § 9 pkt. 2 może być odstąpienie od umowy - nie znamy podstawy
tego odstąpienia zgodnie z tym punktem. Dalszą konsekwencją tego mogą być kary umowne”.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej wykreślając z § 9 ust. 2 pkt. 1)
projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do wymagań ofertowych.
Ponadto Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w pkt VI ppkt 4 lit. a)
wymagań ofertowych.
pkt. VI ppkt 4 lit a) wymagań ofertowych otrzymuje brzmienie:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych
w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją”
Pozostałe zapisy wymagań ofertowych i projektu umowy pozostają bez zmian.
Powyższe nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

