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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA  
modernizacji maszyny wyciągowej szybu JANINA IV w zakresie napędu i układu 
sterowania wraz z uruchomieniem”. 

 
 
 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ 

 
W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA  modernizacji maszyny 
wyciągowej szybu JANINA IV w zakresie napędu i układu sterowania wraz  
z uruchomieniem”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej 
cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 1:  

Czy Zamawiający dopuści zmianę treści zapisu w Załączniku nr 9 do SIWZ „Projekt umowy" 
§ 8 ust. 1 pkt. c) na następującą: 

„z tytułu przekroczenia czasu wyłączenia z ruchu górniczego wyciągu szybowego, 
określonego w § 2 ust. 5, w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 za 
kaŜde rozpoczęte 8 godzin przekroczenia, nie więcej jednak niŜ 10 % wartości umowy netto." 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści zapisu w Załączniku nr 9 do SIWZ „Projekt 
umowy" § 8 ust. 1 pkt. c). 
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Pytanie nr 2:  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści w Załączniku nr 9 do SIWZ „Projekt umowy" § 8 
poprzez dodanie ust. 5 w brzmieniu: 

Łączna wysokość kar umownych nie moŜe przekroczyć 100% wartości umowy netto. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści w Załączniku nr 9 do SIWZ „Projekt umowy" § 8 
poprzez dodanie ust. 5 : 
Łączna wysokość kar umownych nie moŜe przekroczyć 100% wartości umowy netto. 
 
 
Pytanie nr 3:  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści w Załączniku nr 9 do SIWZ „Projekt umowy" § 8 
poprzez dodanie ust. 6 w brzmieniu: 

Wyklucza się odpowiedzialność Stron za szkody następcze lub pośrednie, w tym utracone 
korzyści. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści w Załączniku nr 9 do SIWZ „Projekt umowy" § 8 
poprzez dodanie ust. 6 w brzmieniu: 

Wyklucza się odpowiedzialność Stron za szkody następcze lub pośrednie, w tym utracone 
korzyści. 
 
 
Pytanie nr 4:  

W Załączniku nr 9 do SIWZ „Projekt umowy" § 1 ust. 2 Zamawiający umieścił zapis: 

„Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usługi będzie pisemne zamówienie, podpisane 
przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego". 

Czy zamówienie będzie integralną częścią umowy czy teŜ odrębnym dokumentem? Czy brak 
przedmiotowego zamówienia skutkować będzie niemoŜnością rozpoczęcia realizacji 
przedmiotu umowy a co za tym idzie jej ukończeniem w przewidzianym terminie? 
 
Odpowiedź: 

Zamówienie nie jest integralną częścią umowy, będzie to odrębny dokument na podstawie 
którego Wykonawca  będzie mógł przystąpić do realizacji umowy. 
Zamówienie będzie udzielone bezpośrednio po podpisaniu umowy, a w interesie 
Zamawiającego nie jest przedłuŜenie terminu realizacji umowy. 
 
 
Pytanie nr 5:  

Ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji i czas potrzebny na uzyskanie 
niezbędnych w tym zakresie dopuszczeń prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza 
moŜliwość wydłuŜenia terminu realizacji umowy w tym zakresie? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wydłuŜenia terminu realizacji umowy. 
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Pytanie nr 6:  

W przedmiotowym postępowaniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt II 
warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków w ppkt. D oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ w pkt 2 brakuje zapisu, Ŝe Wykonawca 
moŜe polegać w zakresie spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej 
na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego 
łączącego go z nim stosunków.  
Art. 26 ust. 2b ma charakter bezwzględnie obowiązujący i jako taki nie moŜe być 
modyfikowany przez Zamawiającego, dlatego zwracamy się o uzupełnienie SIWZ w tym 
zakresie.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, Ŝe art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych ma 
charakter bezwzględnie obowiązujący i zapisy SIWZ w Ŝaden sposób nie ograniczają jego 
stosowania.  

 


