
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie 

 zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
 zamówień publicznych  

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 14/12  „Dostawy fabrycznie nowych części 
zamiennych do kombajnów ścianowych i chodnikowych stosowanych w Zakładach 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 
 
3. W zał. Nr 5 (Projekt Umowy) do WO par. 2 pkt, 6 widnieje zapis: 
„W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Kupujący dokona 
pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Sprzedającego nie później 
niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Sprzedającemu. Sprzedający zobowiązani 
jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji 
dostarczyć Kupującemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Kupującego 
towar wadliwy. W razie  nieuzasadnionej odmowy odebrania od Kupującego towaru 
wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, 
będzie składowany przez Kupującego na koszt i ryzyko Sprzedającego Z tytułu tego 
składowania Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić Kupującemu kwotę stanowiąca 
równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania 
Dostarczenie towaru wolnego od wad nie wyłącza uprawnienia Kupującego do domagania się 
od Sprzedającego zapłaty kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie wadliwego 
towaru, zgodnie z § 5 ust. 1 lit. b)." 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia w/w punktu do poniższej postaci :  
 
„W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Kupujący dokona 
pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Sprzedającego nie później 
niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Sprzedającemu, Sprzedający 
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia na korzyść Kupującego reklamacji, dostarczyć Kupującemu na swój koszt 
towar wolny od wad oraz odebrać od Kupującego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej 
odmowy odebrani od Kupującego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego 
terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Kupującego na koszt i 
ryzyko Sprzedającego. Z tytułu tego składowania Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić 
Kupującemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru 
za każdy dzień składowania. Dostarczenie towaru wolnego od wad me wyłącza uprawnienia 
Kupującego do domagania się od Sprzedającego zapłaty kary umownej za zwłokę w 
dostawie w zakresie wadliwego towaru, zgodnie z § 5 ust 1 lit. b)”. 
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Odpowiedź 
Zmawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej oraz 
uzupełnienie zapisu w zał. Nr 5 (Projekt Umowy) do WO par. 2 pkt. 6 w brzmieniu 
„Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar Kupującemu do miejsca wskazanego  w 
zamówieniu, o którym ?nowa w § 1 ust. 2 (magazyn Kupującego w Jaworznie lub Libiążu) 
wydać towar Kupującemu.) Kupujący zapewnia rozładunek na swoim magazynie. 
 
 
Odpowiedź 
Zmawiający poprawia oczywistą pomyłkę pisarską „Sprzedający zobowiązany jest 
dostarczyć towar Kupującemu do miejsca wskazanego  w zamówieniu, o którym mowa  
w § 1 ust. 2 (magazyn Kupującego w Jaworznie lub Libiążu)i  wydać towar Kupującemu. 
 


