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Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawy krążników gładkich 
zwykłych i wzmocnionych do przenośników taśmowych dla potrzeb TAURON Wydobycie 
S.A.” – Nr ref: 2014/TWD/TWD/03934/L (sprawa nr 67/2014/EEZP/MN) 
 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 
W związku z otrzymanym wnioskiem dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy krążników gładkich zwykłych i wzmocnionych 

do przenośników taśmowych dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A.”, na podstawie art. 38 

ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawcy i udzielamy 

odpowiedzi.  

 
Pytanie nr 1: 
„Zgodnie z Załącznikiem nr 9 §8 ust 3 – „Jeżeli kary umowne wskazane w ust. 1 lub 2 nie 
pokryją całości poniesionej szkody Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.” 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie w/w zapisu i nadanie mu niżej 
proponowanej treści: 

„Jeżeli kary umowne wskazane w ust 1 lub 2 nie pokryją całości poniesionej szkody Strony 
zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej 
wysokości poniesionej szkody, lecz nie więcej niż wartość brutto umowy.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 2: 
 „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie krążników wzmacnianych z piastami 
wciskanymi stalowymi, zamiast piast odlewanych (żeliwnych) lub kutych. Zastosowanie piast 
stalowych wciskanych jest rozwiązaniem bardziej nowoczesnym od standardowych 
rozwiązań z użyciem piast odlewanych lub kutych, a jednocześnie podnosi jakość produktu.” 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

 
 



 

 
 
 

Pytanie nr 3: 
„Zgodnie z załącznikiem nr 9 §2 ust 1 - Wymagany termin realizacji poszczególnych 
zamówień wynosi do 14 dni od dnia złożenia danego zamówienia Wykonawcy. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie w/w terminu do 21 dni roboczych?” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 4: 
„Zgodnie z SIWZ Rozdział 3 pkt. 3.3.2 – Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał 
wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno użytkowe określone w opisie 
przedmiotu zamówienia oraz uwzględniające w swojej treści wymagania określone w pkt. 2.1 
SIWZ „opisie przedmiotu zamówienia”. Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania 
Wykonawca załączy do oferty: 

Dokumenty techniczne (rysunki techniczne, badania, opisy itp.) wyrobu określające 
parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia oraz uwzględniające w swojej 
treści wymagania określone w pkt. 2.1 SIWZ „Opisie przedmiotu zamówienia” 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów dotyczących badan wraz                 
z dostawą przedmiotu zamówienia?”. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


