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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.” 

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Usługi sprzętem specjalistycznym dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy 
Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź 
Zamawiającego. 
 
 
Pytanie: 
 
„Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SWIZ) do przetargu nieograniczoneo 
na; „Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.", warunek XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ( pkt 5., 
ppkt.5: „Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, JeŜeli pytanie wpłynie do Zamawiającego 
nie. potniej nit 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła 
zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym przekazał SWIZ 
oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SWIZ") 
- występujemy z zapytaniem odnośnie ZASADY ROZLICZEŃ §3 pkt 3 projektu UMOWY 
(Załącznik nr 4 do SWIZ) „Strony dopuszczają moŜliwość zmiany cen wymienionych w ust. 1 w 
przypadku przekraczającej o co najmniej 10% i utrzymującej się przez trzy następujące po sobie 
miesiące zmiany ceny paliwa EKO DIESEL w stosunku do ceny tego paliwa u producenta - PKN 
ORLEN S.Ą. z godziny 18.00 w dniu poprzedzającym datę, do której obowiązują pomiędzy 
Stronami ceny wymienione w ust.1.", 
- czy moŜliwość zmiany ceny jest sprawą o charakterze obligatoryjnym czy jest to jedynie 
dopuszczenie moŜliwości zmiany ceny w przypadku wymienionych warunków? 
Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu cen na rynku paliw w skali roku, prosimy o jednoznaczne 
stwierdzenie i wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości, gdyŜ jest to dla nas bardzo istotny aspekt w 
przypadku kalkulacji -ustalania cen usług.” 

 



 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. załącznika nr 
4 do SIWZ §3 pkt 3 projektu UMOWY „Strony dopuszczają moŜliwość zmiany cen wymienionych 
w ust. 1 w przypadku przekraczającej o co najmniej 10% i utrzymującej się przez trzy następujące 
po sobie miesiące zmiany ceny paliwa EKO DIESEL w stosunku do ceny tego paliwa                         
u producenta - PKN ORLEN S.Ą. z godziny 18.00 w dniu poprzedzającym datę, do której 
obowiązują pomiędzy Stronami ceny wymienione w ust.1." W związku z powyŜszym brzmieniem, 
zmiana ceny nie ma charakteru obligatoryjnego. 
 


