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Wykonawcy zainteresowani 
post ępowaniem o udzielenie  

zamówienia publicznego 
 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy flokulantów dla  Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.” 
 
 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy flokulantów 
dla  Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” poniżej cytujemy 
pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie nr 1 
„Wnioskujemy o modyfikację zapisów rozdz. IV pkt. 6 SIWZ w powiązaniu z zał. nr 1 do 
SIWZ, dotyczących konieczności dołączenia do oferty sprawozdań z przeprowadzenia prób 
technologicznych w odniesieniu do produktów, które są aktualnie stosowane                                
u Zamawiającego i które mogą być przedmiotem oferty. W naszej opinii fakt 
dotychczasowego stosowania tych flokulantów w bieżącej produkcji węgla bez zastrzeżeń ze 
strony Zamawiającego potwierdza ich przydatność i skuteczność procesach 
technologicznych stosowanych w Zakładach Górniczych PKW S.A.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Zamawiający przeprowadza postępowanie zgodnie z art. 7 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Pytanie nr 2 
„Wykaz wykonywanych dostaw poświadczający wiedzę i doświadczenie Wykonawcy                    
w zakresie opisanym w rozdz. II SIWZ, w naszej opinii powinien dotyczyć odbiorców z 
sektora górniczego. Tylko produkty sprawdzone w procesach technologicznych przeróbki 
węgla mogą, bowiem zagwarantować Zamawiającemu bezpieczeństwo oraz skuteczność 
stosowania. Wnosimy, zatem o uszczegółowienie w tym zakresie.”  
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Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia są opisane w sposób 
wyczerpujący, w związku z powyższym Zamawiający nie widzi podstaw do ograniczania 
kręgu Wykonawców mogących brać udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Pytanie nr 3 
„Prosimy o ujednolicenie nazewnictwa stron umowy, której projekt stanowi załącznik nr 8 do 
SIWZ. Zgodnie z art. 535 KC strony umowy to Sprzedawca i Kupujący.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Zamawiający stosuje nazewnictwo wynikające wprost z ustawy Prawo zamówień 
publicznych (art. 2 pkt. 11 i 12, art. 139) 
 
Pytanie nr 4 
„W treści rozdz. XI pkt. 10.2 SIWZ w powiązaniu z § 3 pkt. 4 projektu umowy -sugerujemy 
zmianę brzmienia zdania drugiego na następujące: „Za datę zapłaty uznaje się dzień 
uznania rachunku bankowego Sprzedawcy". 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie nr 5 
„Z uwagi na stwierdzony brak równości stron przyszłej umowy w zakresie przedmiotu obrotu, 
zwracamy się z prośbą o zmianę treści zapisu § 3 pkt, 7 projektu umowy stanowiącego zał. 
nr 8 do SIWZ. Proponowane przez nas brzmienie zapisu: „Wierzytelności wynikające                  
z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody drugiej Strony 
umowy." 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie nr 6 
„W związku z § 2 pkt. 4b) projektu umowy stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ, prosimy 
rozważenie zasadności dostarczania kart charakterystyki flokulantów wraz z każdą dostawą 
towaru. Karta charakterystyki dołączona do pierwszej dostawy flokulantów obowiązuje przez 
cały okres dostawy.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 
Z uwagi na zagrożenie odrzuceniem oferty w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych 
w rozdz. X pkt. Id) SIWZ w powiązaniu z treścią § 3 pkt. 3 projektu umowy stanowiącego zał. 
nr 8 do SIWZ oraz okoliczność, że w obecnej chwili nie weszło jeszcze w życie 
rozporządzenie wykonawcze co do wzrostu stawki podatku od towarów i usług na 2011 rok, 
prosimy o podanie stawki VAT, która powinna być zastosowań a w przypadku oferty 
składanej przez WĘGLOKOKS S.A. jako Wykonawcę krajowego. Jednocześnie, wobec 
uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, prosimy o rozważenie możliwości dokonania 
przez Zamawiającego oceny ofert na podstawie kryterium „cena netto oferty". 
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Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT na 
dzień składania i otwarcia ofert. 


