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z $ 21 Regulaminu udzielenia zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
postępowaniu o udzielenie zamÓwienia w trybie konkursu ofert pn.
prowadzonym
Zamawiający W
świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW
19135 PozlZRP, KW 'l9/35 Poz/BsN/zRP, KW 20/36 PozIBSN/ZRP dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz modyflkuje treść
SIWZ w dalszej częścininiejszego pisma.
Działa1ąc zgodnie

Pvtanie nr 1
Załącznik nr 7 do slwz' $ 9, ust. 1 , pkt 2) oraz pkt 3)
Zamawiający napisał:
1. ,,Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
1) w wysokoŚci 10% wartoŚci netto przedmiotu Zlecenia, gdy ktorakolwiek ze Stron odstąpiod Zlecenia
z powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada Wykonawca,
2) w wysokoŚci 0,2% wartości netto przedmiotu Zlecenia w przypadku nieterminowego wykonania
Zlecenia za kaŻdy dzień opoźnienia.
3) w wysokości 0,2% wartości netto Zlecenia za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu Wyznaczonego na usunięcie wad
za kaŻdy dzień opóźnienia."
Pytanie:
odnoŚnie ewentualnego naliczania kar umownych, prosimy o zmianę treŚci poprzez zastąpienie słowa
,,opÓŹnienia" na,,zwłoki''.

odpowiedź
Zamawiający podtrzy

m uj

e d otyc h czasową treśćS lWZ.

Pvtanie nr 2
Załącznik nr 7 do slwz' $9' ust. 3
Zamawiający napisał:
,,W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, przekroczy
wysokośÓ kar umownych, Zamawiający niezaleŻnie od kar umownych przedstawionych w umowie, zastrzega
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogÓlnych, okreŚlonych
w Kodeksie Cywilnym."
Pytanie:
Wnioskujemy o wprowadzenie gÓrnego limitu odpowiedzialności odszkodowawczej do 100% wynagrodzenia
netto.

odpowiedŹ
Zamawiający podtzy

m uj

e dotych czasową treśó

S

lWZ.

Pvtanie nr 3
Załącznik nr 7 do slwz' $9, ust. 4' pkt'1)
Zamawiający napisał:
,,W pnypadku koniecznoŚcizlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy
w wyniku:
nie przystąpienia

1)
2)

pnez Wykonawcę do realizacjizamÓwionych

usług,

odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy."
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Pytanie:

upzedniego obowiązku wezwania \A|konawcy
Proponujemy wprowadzenie
'oooairiowego
- dni na wykonanie usługi.
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odpowiedź

Zamawiaj ący podtrzym uje

d

do wykonania

usługi

otyc hczasową treśó S lWZ'

Pvtanie nr 4
Załącznik nr 7 do slwz, 59, ust. 5
Zamawiający napisał:
pomiędzy kosztami usługi zamÓwionej przez
,wvxoiu*bi pst'zonowiązany do pokrycia ewentuatnej rÓŻniĘ
pnedmiotowej Umowy"
Zamawiającego u innógo'wyńorrr"y,'a kosztami usługiwynikającymiz
Pytanie:
słuzy juŻ kara umowna za
Wno.lń1t o usunięcie punktu 5 w całoŚci, poniewaŻ pokryciu tych kosztÓw
odstąpienie od zlecenia.

odpowiedź
aj ący podtrzy

Zamawi
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