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Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 
 
 

Sprawa nr 26/2009/EEZP/AP 

 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dr ąŜenie wyrobisk przygotowawczych dla uruchomienia 
ściany nr 337 w pokładzie 209 w Południowym Koncernie Węglowym S.A.  
– Zakład Górniczy SOBIESKI”. 

 
 
 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 
W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dr ąŜenie wyrobisk przygotowawczych dla 
uruchomienia ściany nr 337 w pokładzie 209 w Południowym Koncernie Węglowym S.A.  
– Zakład Górniczy SOBIESKI”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 
poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie 1 
W § 4 ust. 3 zał. nr 4 do SIWZ Projekt Umowy proponujemy dopisać: „ .................,  
w uzgodnieniu z Wykonawcą. 
 
Odpowiedź: 
W interesie Zamawiającego jest realizacja umowy przez Wykonawcę w zakresie 
przewidzianym w § 4 ust. 1 Projektu Umowy. Ze względu na okoliczności określone w § 4 
ust. 2 Projektu Umowy  Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmiany Harmonogramu 
robót przygotowawczych Zakładu Górniczego Sobieski i w związku z powyŜszym 
pozostawia zapisy § 4 ust. 3  Projektu Umowy w niezmienionym brzmieniu, tj: „Zamawiający 
zastrzega sobie prawo aktualizacji Harmonogramu”. 
 
 
Pytanie 2 
Proponujemy zmianę § 10 zał. nr 4 do SIWZ Projekt Umowy na: „Strony ustalają jako datę 
zapłaty dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w/w zapis umowy bez zmian.  
 



Pytanie 3 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w 
formie o której mowa w art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo zamówień publicznych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający postanowił zrezygnować z Ŝądania od Wykonawcy, którego oferta zostanie 
wybrana wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
W związku powyŜszym, Zamawiający dokona zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu sektorowym polegającej na wykreśleniu zapisów 
dotyczących zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  
 
 
Pytanie 4; 
W § 2 ust. 3 zał. nr 3 do Umowy: Umowa Podnajmu proponujemy dodać pkt d) o brzmieniu: 
„przez Podnajemcę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku zmiany czynszu 
opłat, z którymi nie zgodzi się Podnajemca.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w § 2 ust. 3 Umowy Podnajmu określił moŜliwość wcześniejszego zakończenia 
podnajmu, ze względu na okoliczności inne niŜ określone w ust. 2. Zamawiający nie wyraŜa 
zgody na zmianę zapisów § 2 ust. 3 Umowy Podnajmu.  
 
 
Pytanie 5; 
W § 3 ust. 1 zał. nr 3 do Umowy: Umowa Podnajmu proponujemy wpisać aktualna wysokość 
czynszu i opłat. 
 
Odpowiedź: 
Aktualne koszty podnajmu kombajnu chodnikowego zgodnie z umową najmu nr 0773039 
obowiązującą Zamawiającego określone zostały w zał. nr 1 do SIWZ  w pkt. X ust. 16. 
 
  
Pytanie 6; 
W § 3 ust. 2.3  zał. nr 3 do Umowy: Umowa Podnajmu proponujemy termin 60 dniowy opłaty 
za podnajem kombajnu oraz świadczonych usług serwisowych i remontowych. 
 
Odpowiedź: 
Termin płatności dla wystawionych faktur przez Wynajmującego tj. Zakłady Naprawcze 
Przemysłu Węglowego „REMAG” obowiązujący Zamawiającego zgodnie z umową  
nr 0773039 wynosi 30 dni. Termin 30 dni zapłaty za podnajem kombajnu chodnikowego oraz 
świadczonych usług serwisowych i remontowych obowiązuje równieŜ Podnajemcę. 
 
 
 


