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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych  
i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego 
S.A.”.  

 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych  
i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”,  
na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania 
Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonujemy zmiany SIWZ. 
 
 
Pytanie 1 

Złącznik nr 1, str 35, pkt 8 szczegółowy opis – Część  nr 4 zamówienia – zamawiający 
wykazał, iŜ termin realizacji zamówienia nie moŜe przekroczyć dwóch lub czterech tygodni 
w zaleŜności od elementu. Mając na uwadze róŜnorodność, zarówno asortymentową jak  
i ilościową zamawianych części zamiennych, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy 
zamawiający, mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji planów 
produkcyjnych, wyrazi zgodę na zróŜnicowanie terminów realizacji poszczególnych 
zamówień w zaleŜności od pracochłonności i materiałochłonności konkretnych części? 
PoniŜsza propozycja została wypracowana przez wykonawców oraz innego 
Zamawiającego sektorowego i kilkuletnia praktyka jej stosowania pozwoliła na właściwe 
planowanie i realizowanie zamówień.   
 

Termin dostawy Nazwa części zamiennej 
do 12 tygodni od daty 
przekazania zamówienia 

Części do PZS Rybnik 1100 
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do 10 tygodni od daty 
przekazania zamówienia 

Części do PZS Rybnik 850, Części do PZP Grot 850 

do 8 tygodni od daty 
przekazania zamówienia 

Części do przenośnika Ryfama 180/440P 

 
Zaproponowane terminy są okresami maksymalnymi i w sytuacjach awaryjnych, 

konkretny termin ustalany jest bezpośrednio pomiędzy Kopalnią a Wykonawcą. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje na zmiany wymaganych terminów dostaw ( tabela, punkt 8, zał. nr 1 
do SIWZ) w części nr 4 zamówienia – „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych 
„RYFAMA” w następującym zakresie: 

 
Termin dostawy Nazwa części zamiennej 

do 12 tygodni od daty 
przekazania zamówienia 

Części do PZS Rybnik 1100 

do 10 tygodni od daty 
przekazania zamówienia 

Części do PZS Rybnik  80, części do PZP Grot 850 

do 8 tygodni od daty 
przekazania zamówienia 

Części do przenośnika Ryfama 180/440P 

 
 

 
Pytanie 2 

Załącznik nr 8, str.89, § 4 – w przywołanym punkcie zamawiający określił wysokość kar 
umownych z tytułu nieterminowego zrealizowania zamówienia w wysokości 0,5 %  
za kaŜdy dzień zwłoki. W ocenie pytającego, mając na uwadze termin narzucony  
w pkt. Załącznik nr 1 str. 35, punkt 8, wysokość kar jest bardzo wysoka. Proponujemy 
określenie kar na poziomie 0,1 % za kaŜdy dzień zwłoki, co z pewnością w sposób 
naleŜyty zabezpieczy interesy Zamawiającego. 
    
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy ust. 1b i c w § 4 załącznika nr 8 do SIWZ, dotyczące kar 
umownych za zwłokę w dostawie towaru. 
 
 
Pytanie 3 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu SIWZ dotyczącego załącznika nr 2  Formularz 
ofertowy: 

„ Razem zakres dodatkowy skorygowany o 10 %-wy współczynnik limitu zakupów 
(zakres dodatkowy x 0,1)” 

Proszę wyjaśnić czy w powyŜszej kolumnie ma być 90 % wartości zakupu dodatkowego 
(skorygowana wartość o 10 %) czy 10 % wartości zakresu dodatkowego. 
 
Odpowiedź: 

W kolumnie przy zapisie „ Razem zakres dodatkowy skorygowany o 10 %-wy 
współczynnik limitu zakupów (zakres dodatkowy x 0,1)” winna być wpisana 0,1 wartości 
zakresu dodatkowego. Świadczy o tym jednoznacznie zapis w nawiasie o brzmieniu 
(zakres dodatkowy x 0,1) 
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Zamawiający w sekcji XI ust. 1 dodaje ppkt f o treści:  
 
f)   Cena brutto oferty wyliczona będzie jako suma:  ceny brutto oferty podstawowego 

zakresu zamówienia i skorygowanej ceny brutto oferty dodatkowego zakresu 
zamówienia. 
Cena brutto oferty podstawowego zakresu zamówienia jest to suma cen brutto 
poszczególnych pozycji zakresu podstawowego zamówienia z formularza ofertowego  
(załącznik nr 2 do SIWZ). 

Skorygowana cena brutto oferty dodatkowego zakresu zamówienia jest to iloczyn 
sumy cen brutto poszczególnych pozycji zakresu dodatkowego zamówienia  
z formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) i współczynnika korygującego. 

Przyjmuje się wartość współczynnika korygującego w wysokości 0,1. 

 
 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianą SIWZ, Zamawiający przedłuŜa termin 
składania ofert. Zmianie ulegają zapisy SIWZ: 
 
1. Sekcja XII ust. 4 SIWZ – Miejsce  i termin składania ofert: 
 
było: 
Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek Zarządu, II piętro, pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych) – w terminie  
do dnia 6 lipca 2012 r.  do godz. 9:00. 
 
otrzymuje brzmienie:  
Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek Zarządu, II piętro, pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych) – w terminie  
do dnia 13 lipca 2012 r.  do godz. 9:00. 
 
 
2. Sekcja XII ust. 6 SIWZ – Miejsce  i termin otwarcia ofert: 
 
było: 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 lipca 2012 r.  o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek Zarządu – I piętro – sala konferencyjna, 
pokój nr 8. 
 
otrzymuje brzmienie:  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 lipca 2012 r.  o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek Zarządu – I piętro – sala konferencyjna, 
pokój nr 8. 
 


