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                 Wykonawcy zainteresowani 

                 postępowaniem o udzielenie 

zamówienia nie objętego ustawą 

Prawo zamówień publicznych 

                                
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych  
nr 195/A/13 – Dzierżawa trzech lokomotyw spalinowych do obsługi bocznicy kolejowej 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Janina  
 
W związku z otrzymanym pismem w sprawie treści wymagań ofertowych dla przetargu 

nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 195/A/13 w temacie jw. poniżej 

cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego. 

„Uwagi do Wymagań Ofertowych „ Dzierżawa trzech lokomotyw spalinowych do obsługi 

bocznicy kolejowej Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Janina”, 

nr sprawy 195/A/13: 

1. § 5 ust. 8 umowy – zwolnienie z czynszu powinno nie przysługiwać Dzierżawcy dla 

prac awaryjnych, których konieczność wykonania nastąpiła w wyniku okoliczności 

niezależnych od Wydzierżawiającego, a nie – jak obecnie – wyłącznie w przypadku 

winy Dzierżawcy. Prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w zapisach. 

2. § 9 ust. 6 umowy – możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych powinna być również zastrzeżona dla Wydzierżawiającego. 

3. § 10 ust. 3 umowy – prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem i miesięcznego 

okresu wypowiedzenia zostało ograniczone do dwóch przypadków, przy czym tylko 

pozornie prawo to jest przyznane obydwu stronom. Określone przypadki dotyczą 

tylko i wyłącznie naruszeń umowy przez Wydzierżawiającego i powodują, że tylko 

Dzierżawca będzie miał interes w wypowiedzeniu umowy. 

4. § 10 ust. 4 umowy posługuje się nie ostrym pojęciem „rażącego naruszenia”. Prosimy 

o doprecyzowanie. 

5. § 13ust. 3 umowy nakłada na Wydzierżawiającego obowiązki wytwarzania i 

posiadacza odpadów, przy czym niejasne jest czy Wydzierżawiający będzie miał 

możliwość spełnić te obowiązki skoro przedmiotem dzierżawy są lokomotywy, które 
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zostaną przekazane Dzierżawcy i to Dzierżawca będzie z nich korzystał. W związku z 

tym w razie powstania odpadów, Wydzierżawiający opierał się będzie na 

informacjach Dzierżawcy. 

6. § 16 umowy obowiązek zachowania poufności powinien dotyczyć również 

Dzierżawcy w zakresie wykraczającym poza obowiązek publikacji niektórych 

informacji zgodnie z § 14 umowy. Wydzierżawiający powinien być zwolniony z 

obowiązku zachowania poufności w ramach grupy kapitałowej”.   

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść wymagań ofertowych. 

  

 


