Jaworzno, dnia 14.08.2013r.

Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem o udzielenie zamówienia
nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych
dotyczy: przetargu nieograniczonego nie objętego ustawą Prawo zamówień
publicznych nr 141/A//13 – „Wymianę dźwigarów głównych w szybie „Helena” w
Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakładzie Górniczym Sobieski”.
W związku z otrzymanym pismem dotyczącym treści projektu umowy oraz zapisów
zawartych w Wymaganiach ofertowych odpowiadamy:
Pytanie nr 1:
W części III – opis przygotowania wniosku – w pkt. 13k – zapis o wymogu złożenia wykazu
wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych usług
odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Ponieważ
umowa ma charakter umowy o dzieło, wnosimy do Zamawiającego o wyjaśnienie jakie usługi
odpowiadające usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje za świadczenia okresowe
lub ciągłe.
Odpowiedź:
Zamawiający uznaje, że usługami odpowiadającymi usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, np. wymiana zbrojenia szybowego (dźwigarów, prowadników) uznaje się usługi
wykonywane w ramach zawartych umów w sposób ciągły lub okresowy.
Pytanie nr 2:
Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie - co oznacza zapis § 1 pkt.2 projektu umowy
- czy pomimo podpisania umowy konieczne jest jakieś dodatkowe oświadczenie
Zamawiającego, czy też chodzi tylko o to, że Wykonawca przystąpi do wykonywania
przedmiotu zamówienia w czasie wskazanym przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
W § 1 pkt.2 projektu umowy nie ma zapisu o żadnym dodatkowym oświadczeniu. § 1 pkt.2
projektu umowy brzmi „Podstawą do wykonania przez Wykonawcę ww. usługi, jest pisemne
zamówienie podpisane przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego”.
Pytanie nr 3:
Umowa wyznacza termin wykonania przedmiotu umowy, rozumiemy wedle zapisów, że w
opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji wskazane zostaną daty (czas) udostępnienia
Wykonawcy szybu „Helena”. Powyższe może mieć wpływ na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, a zwłoka w udostępnieniu szybu powinna uzasadniać przesunięcie
terminu wykonania robót. Wnosimy o uwzględnienie powyższych uwag w umowie.
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Odpowiedź:
W opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji nie będą wskazane daty (czas)
udostępnienia Wykonawcy szybu „Helena”. Zgodnie z zapisem § 2 pkt.8 projektu umowy
„Wymiana dźwigarów odbywać się będzie w szybie wdechowym dwuprzedziałowym
„HELENA” z udostępnieniem do robót na 2 godziny na zmianie A przez 2 dni robocze
w tygodniu na prace przygotowawcze związane z wymianą dźwigarów oraz
w soboty, niedziele i dni świąteczne wg. uzgodnienia z działem Głównego Mechanika
Urządzeń Podstawowych, Powierzchni”. Przewidujemy, że w roku 2013 Wykonawca dokona
wymiany 7 szt. dźwigarów, a pozostałą ilość dźwigarów do wymiany wynikającą z umowy
wykona w roku 2014. Na wymianę jednego dźwigara firma otrzyma dwie zmiany robocze.
Pytanie nr 4:
W § 8 pkt 10 (gwarancja) wnosimy do Zamawiającego o zmianę ostatniej części zdania na
następującą treść: „jeżeli wady ujawnią się i zostaną zgłoszone Wykonawcy przed ich
upływem”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

