
 

                                                                                                                                                               

Jaworzno, dnia 11.05.2009 r. 
 

 
Wykonawcy zainteresowani udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
 

Sprawa nr 05/2009/EEZP/MN 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na: „Dostawę obudowy zmechanizowanej dla potrzeb ZG JANINA” 
 
 

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę obudowy zmechanizowanej dla 
potrzeb ZG JANINA” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy 
pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 1: 

„Zał ącznik NR 4 do SIWZ Projekt umowy, dotyczy wąskiego zakresu kar umownych w §9 ust.2 
zastrzeŜona jest kara umowna na rzecz Wykonawcy, ale tylko, jeŜeli to Wykonawca odstąpi od 
umowy z przyczyn leŜących po jego stronie. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisu, 
który zastrzeŜe kary umowne na rzecz Zamawiającego, jeśli to Zamawiający odstąpi od umowy?” 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 9 ust.2  w załączniku nr 4 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 2: 

„Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu w Załączniku NR 4 do SIWZ Projektu umowy 
przez dodanie w §10 ust.1 po słowie „Strajki” słów „z wyłączeniem strajków                                        
w przedsiębiorstwach Stron Umowy”? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 10 ust.1 w załączniku nr 4 do SIWZ. 
 

Pytanie nr 3: 

„Zgodnie z pkt. 13.4 załącznika nr 1 do SIWZ zobowiązano wykonawcę do przeszkolenia 30 
pracowników Zamawiającego. Prosimy o podanie czasu szkolenia (ilość godzin lub dni).” 
 
Odpowiedź: 
Szkolenie ma na celu zapoznanie 30 pracowników Zamawiającego z budową obudowy 
zmechanizowanej oraz podstawowymi zasadami postępowania w zakresie jej obsługi, konserwacji              
i kontroli. Z uwagi na typ obudowy oraz zastosowane w niej rozwiązania techniczne, Zamawiający 



 

                                                                                                                                                               

pozostawia w gestii Wykonawcy określenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie szkolenia w ww. 
zakresie. 
 
Pytanie nr 4: 

„W załączniku nr 1 do SIWZ Punkt 11 ppkt f „Wymagana dokumentacja” podano, Ŝe wymagana jest 
instrukcja określająca dopuszczalne zuŜycie poszczególnych elementów i podzespołów. Proszę                          
o sprecyzowanie, które elementy mają zostać opisane?” 

Odpowiedź: 

Ww.  instrukcja (instrukcje) dostarczona przez Wykonawcę powinna umoŜliwi ć w przyszłości 
Zamawiającemu, spełnienie postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki               
z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863) załącznik nr 4 
pkt.4.3.6.„Badanie techniczne obudowy”.  Przedmiotowa instrukcja (instrukcje) powinna zatem 
dotyczyć kryteriów  oceny wszystkich elementów wymienionych w powyŜszym punkcie 
Rozporządzenia.  
 


