
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Jaworzno, dn. 06.06.2012        Wykonawcy 

zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie zamówienia nie objętego 

ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

 

 
 

Dotyczy: postępowania nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu 

nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 93/A/12. „Dostawę elementów 

tras i części do podajników taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego 

Koncernu Węglowego S.A. 

 

 

W związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym  warunków wymagań ofertowych, 

przetargu nieograniczonego nr 93/A/12 „Dostawa elementów tras i części do podajników 

taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.  

informujemy: 

 

Zapytanie nr 1: 

Załącznik nr5; PRZEDMIOT  UMOWY I TERMIN REALIZACJI.§1 pkt. 4. 

 

Treść: Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania 

zamówienia przez Sprzedającego. 

 

Pytanie: 

Załącznik nr 5 do Wymagań ofertowych – PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN  REALIZACJI 

§1 UST.4, Zamawiający napisał „Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 7 

dni od daty otrzymania zamówienia przez Sprzedającego.”. Wnioskujemy o wydłużenie 

terminu realizacji zamówienia do 30 dni kalendarzowych. Określony w wymaganiach 

ofertowych 7-dniowy termin realizacji jest zbyt, krótki na rzetelne wykonanie przedmiotu 

zamówienia zwłaszcza, że stopień skomplikowania konstrukcji niektórych elementów i 

precyzja wykonania czyni ich wyprodukowanie nierealnym. Ponadto każda firma ma 

określony swój cykl produkcji i nie jest w stanie z dnia na dzień dowolne go modyfikować. 

Pragniemy nadmienić, że w dotychczasowych umowach na dostawę części zamiennych 

pomiędzy PKW S.A. a Sigma S.A. obowiązywały znacznie dłuższe terminy realizacji.  

 

Odpowiedź: 

Po przeanalizowaniu treści zapytania, zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych 

do przetargu nieograniczonego nr 93/A/12. 
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Zapytanie nr 2: 

Załącznik nr5; KARY UMOWNE.§5 pkt. 4. 

 

Treść: Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne: 

b) za zwłokę w dostawie towaru – w wysokości 1%  łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką 

za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego 

od wad, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 – w wysokości 1%  łącznej ceny netto towarów 

objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki. 

 

Pytanie: 

Proponowana dotychczas kara umowna w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki jest żarząco 

wygórowana. Maksymalne kary w takim przypadku dopuszczone przez orzecznictwo sądów 

wynoszą ,01%. Dodatkowo celowe jest wprowadzenie górnych limitów tych kar. W 

przypadku, gdy szkoda przewyższa limit kar Zamawiający może w świetle postanowień umowy 

dochodzić odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych. 

 

Odpowiedź: 

Po przeanalizowaniu treści zapytania, zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych 

do przetargu nieograniczonego nr 93/A/12. 

 

 


