Zakład Wsparcia Produkcji
PSZ– 5.02 -Z01

PN/LG.2270-131/INW/21–5/21

Dotyczy:

07.10.2021 r.

Postępowania prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej nr 131/INW/21 na zakup 2 sztuk
samojezdnych urządzeń montażowych i demontażowych sekcji obudowy zmechanizowanej
dla KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka.

Przedstawiamy poniżej treść zadanych pytań, udzielonych odpowiedzi oraz informację o dokonanej
modyfikacji treści załączników do Ogłoszenia o aukcji.
Ogłoszenie o aukcji:
Pkt 11 ppkt 4
Zapis dotychczasowy:
Zamawiający

nie

dopuszcza

możliwości

powierzenia

całości

lub

części

przedmiotu

zamówienia

podwykonawcom/osobom trzecim.
Zapis proponowany:
Zamawiający

dopuszcza

możliwość

powierzenia

całości

lub

części

przedmiotu

zamówienia

podwykonawcom/osobom trzecim.

pkt 17 ppkt III.5,6
Zapis dotychczasowy:

1. Wraz z ofertą Wykonawca dostarczy wykaz obejmujący dostawy samojezdnych urządzeń montażowych
dla stanowisk montażowych i demontażowych sekcji obudowy zmechanizowanej, na kwotę co najmniej
200 000,00 zł z okresu ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2. Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez KRZG lub jego Zastępcę

potwierdzające,

że wskazany w wykazie przedmiot zamówienia został wykonany należycie.
Zapis proponowany:

1. Wraz z ofertą Wykonawca dostarczy wykaz obejmujący dostawy samojezdnych urządzeń montażowych
dla stanowisk montażowych i demontażowych sekcji obudowy zmechanizowanej, na kwotę co najmniej
200 000,00 zł z okresu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2. Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazane w wykazie
dostawy były wykonane, potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wykonany należycie.
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Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Ogłoszenia o aukcji:
pkt 7
Zapis dotychczasowy:
Umowę zrealizujemy samodzielnie.
Zapis proponowany:
Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy pomocy podwykonawcy*:
a) Zamówienie w części obejmującej: ____________________________ zostanie wykonane przez
podwykonawcę:__________________.
b) Ustanowienie, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, jak również zmiana przedmiotu lub zakresu
części Zamówienia, którą wykona podwykonawca może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego
wyrażoną na piśmie.
c) Jak za własne działanie lub zaniechanie ponosimy odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie
podwykonawcy.
d) Wszelkie obowiązki oraz odpowiedzialność za realizację zamówienia obciążające nas odnoszą się
również do podwykonawcy.
* zaznaczyć właściwe

pkt 11.4
Zapis dotychczasowy:
Nie

będziemy

zlecać

wykonania

całości

lub

części

przedmiotu

przetargu

postępowania

podwykonawcom/osobie trzeciej bez zgody zamawiającego.

Zapis proponowany:
Nie będziemy/Będziemy* zlecać wykonania/wykonanie* całości lub części przedmiotu postępowania osobie
trzeciej.*
*niewłaściwe skreślić

Istotne Postanowienia Umowy – załącznik nr 3 do Ogłoszenia o aukcji:

§ 3 ust. 19
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Zapis dotychczasowy:
Wykonawca nie będzie zlecał wykonania całości lub części przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego.
Zapis proponowany:
Wykonawca nie będzie/będzie* zlecał wykonania/wykonanie* całości lub części przedmiotu postępowania
osobie trzeciej.

§ 5 ust. 6
Zapis dotychczasowy:
Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje bez udziału podwykonawców.
Zapis proponowany:
Wykonawca realizował będzie umowę samodzielnie/przy pomocy podwykonawcy*
a) Zamówienie w części obejmującej: ____________________________ zostanie wykonane przez
podwykonawcę:__________________.
b) Ustanowienie, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, jak również zmiana przedmiotu lub zakresu
części Zamówienia, którą wykona podwykonawca może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego
wyrażoną na piśmie.
c) Jak za własne działanie lub zaniechanie ponosimy odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie
podwykonawcy.
d) Wszelkie obowiązki oraz odpowiedzialność za realizację zamówienia obciążające nas odnoszą się
również do podwykonawcy.
* zaznaczyć właściwe
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