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Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 
 

  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1000 
mm wraz z automatyką i wyposażeniem elektrycznym dla  TAURON  Wydobycie S.A  - 
Zakładu Górniczego Janina.”  
 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ  
 

  W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na „Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 

1000 mm wraz z automatyką i wyposażeniem elektrycznym dla  TAURON  Wydobycie S.A  - 

Zakładu Górniczego Janina.” na podstawie art. 38 ustawy  Prawo zamówień publicznych 

poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi  Zamawiającego. 

 
 

Pytanie nr 1  

„Zgodnie z p. 1.4.2 Rozdziału I SIWZ informacje przekazane telefaksem uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarłado adresata przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat w terminie 3 dni otrzymał oryginał 
dokumentu. Zwracamy się z prośbą o wykreslęnie słów „tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał 
dokumentu”. 

 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 2  

„Zgodnie z § 2.2 IPU podstawą dostawy jest zamówienie udzielone po zawarciu umowy. 
Prosimy o wskazanie , że w przypadku nie przekazania zamówienia w terminie 5 dni od daty 
podpisania umowy, termin dostawy zostanie przedłużony o ilość dni opóźnienia 
Zamawiającego w stosunku do terminu przekazania zamówienia, ewentualnie wykreślenie § 
2.2 IPU.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 

Pytanie nr 3 

„Zgodnie z § 8.3 IPU wyłącznie Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego. Prosimy o dokonanie modyfikacji SIWZ polegającej na 
nadaniu § 8.3 IPU brzemienia „Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym każda ze stron może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie 
Cywilnym". 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 4 

„W § 11.2 IPU Zamawiający wskazał, że „Przez informacje Poufne należy rozumieć wszelkie 
informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i 
każdej innej) związane z umową (w tym także sam fakt jej zawarcia). (...). Zwracamy uwagę, 
że zgodne z art 139 ust. 3 Pzp „umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej". W związku z powyższym, 

prosimy o wykreślenie słów w tym także sam fakt jej zawarcia.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 5 

„Warunek określony w § 11.8 IPU tj. żądanie dostarczenia Zamawiającemu listy Jednostek 
zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości oraz obowiązek informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie 
Grupy Kapitałowej wynika z treści §9 p, 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009.33.259), 
który stwierdza „w przypadku zawarcia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z 
jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, w okresie ostatnich 12 
miesięcy, dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy - 
Informacje o łącznej wartości wszystkich tych umów oraz informacje określone w p. 1-7,                      
w odniesieniu do umowy o największej wartości". Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć 
zapis §11.8 IPU w sytuacji, gdy Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej, ale jednostką 
zależną.” 
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Odpowiedź: 

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu listę wszystkich jednostek zależnych, 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy, niezależnie od jego statusu jaki  w niej 
pełni. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 
Pytanie nr 6 

„Zgodnie z §16.2 IPU Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenosić wierzytelności 
na osobę trzecią. Prosimy o wykreślenie zapisu §16.2 IPU.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 

 

 


