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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 204/14 pt. „Dostawy fabrycznie nowych części 

zamiennych do kombajnów chodnikowych firmy REMAG S.A. stosowanych  
w Zakładach Górniczych TAURON Wydobycie S.A.” 

 
 
 

W związku z otrzymanym pismem dotyczącym przetargu nieograniczonego  
nr 2014/TWD/TWD/03350/L (204/14), poniżej cytujemy pytania oraz udzielamy 
odpowiedzi. 

 
Pytanie nr 1 
§ 5 ust4 umowy 
Zwracamy się o wyjaśnienie do treści § 5 ust.4 załącznika nr 5 do SIWZ, poprzez wskazanie 
czy Zamawiający wyrazi zgodę zastąpienie zwrotu „oraz termin ich usunięcia" następującym 
sformułowaniem: "które Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 7 dni." 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego  
nr ref. 2014/TWD/TWD/03350/L (204/14). 
 
Pytanie nr 2 
§ 8 ust. 1 pkt 1-3 umowy 
Zwracamy się o wyjaśnienie do treści § 8 ust. 1 pkt 1 - 3 załącznika nr 9 do SIWZ, poprzez 
wskazanie czy Zamawiający wyrazi zgodę zastąpienie w tych postanowieniach każdorazowo 
występującego zwrotu „opóźnienia" zwrotem „zwłoki". 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego  
nr ref. 2014/TWD/TWD/03350/L (204/14). 
 
Pytanie nr 3 
§ 8 ust 5 umowy 
Zwracamy się o zmianę treści postanowienia § 8 ust. 5 załącznika nr 9 do SIWZ poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia: „Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty 
doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej'. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego  
nr ref. 2014/TWD/TWD/03350/L (204/14). 
 



 
Pytanie nr 4 
§ 9 ust. 1 pkt 1) umowy 
Zwracamy się o wyjaśnienie do treści § 9 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 9 do SIWZ, poprzez 
wskazanie czy Zamawiający wyrazi zgodę zastąpienie w tym postanowieniu zwrotu 
„opóźnienia" zwrotem „zwłoki". 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego  
nr ref. 2014/TWD/TWD/03350/L (204/14). 
 
 
Pytanie nr 5 
§ 10 ust.7 umowy  
Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści § 10 ust.7 załącznika 
nr 9 do SIWZ w sytuacji gdy Wykonawca lub jednostka dominująca wobec Wykonawcy 
posiada status spółki publicznej, aby Strony wzajemnie udzielały sobie zgody, o której mowa 
w tym postanowieniu umowy. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego  
nr ref. 2014/TWD/TWD/03350/L (204/14). 
 

 


