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Dąbrowa Górnicza, 18.08.2021r.  

 

Odpowiedzi na pytania otrzymane w ramach postępowania nr 4/0784/2021 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/0784/2021 dotyczącego zakupu systemu demagnetyzacji szyn 

kolejowych w rejonie wykańczalni szyn w ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej. 

  

 

PYTANIE ODPOWIEDŹ 

1. Na jaką wartość Zamawiający 

wymaga gwarancji bankowej? 

Dla każdej zaliczki wymagana jest gwarancja bankowa 

zwrotu zaliczki, dodatkowo proszę przyjąć w kalkulacji 

konieczność wystawienia gwarancji bankowej dobrego 

wykonania na czas gwarancji i rękojmi. 

2. Kiedy Oferent jest zobowiązany 

przedstawić gwarancję bankową? 

Wzór gwarancji bankowej jest załączony do zapytania 

ofertowego.  

3. Czy zamawiający uzna za prawidłowo 

wypełnione dane w tabeli z pkt 2 

Technicznego formularza 

ofertowego, jeżeli Oferent w 

kolumnie „Opis wykonalności 

zadania” wskaże oświadczenie lub 

dokument potwierdzający 

wypełnienie kryterium, oraz w 

kolumnie „Odniesienie do oferty” 

poda numery stron oferty, na 

których znajduje się wskazany 

dokument? 

Tak 

4. Jakich warunków gwarancji wymaga 

Zamawiający? 

Informacja odnośnie długości trwania gwarancji i czasu 

reakcji znajduje się w zapytaniu ofertowym oraz w 

specyfikacji technicznej. 

5. Co należy rozumieć przez pojęcie 

„nieznacznej usterki”? 

Czas na usunięcie znaczącej usterki * – do 48godzin,  

czas liczony od przyjazdu na miejsce* Znacząca usterka- 

usterka która wywiera negatywny wpływ na jakość 

produktu poddanego demagnetyzacji (brak 

demagnetyzacji ) bądź limituje produkcje o więcej niż 

20%) - maksymalnie do 48h godzin.  

Czas na usunięcie nieistotnej usterki* w czasie testów - 

max 12 godzin. * Nieznacząca usterka- usterka która nie 

wywiera negatywnego wpływu na jakość produktu 

poddanego demagnetyzacji (demagnetyzacja następuje 

natomiast system nie działa poprawnie) bądź nie limituje 

produkcji o więcej niż 20%) 

6. Jaki jest minimalny wymagany czas 

na usunięcie nieznacznej usterki? 

Poniżej 12 godzin wskazane w tabeli 

z pkt 2 Technicznego formularza 

ofertowego w pkt 33 czy poniżej 8 

12 godzin 
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godzin wskazane w Technicznych 

parametrach oferty? 

7. Czy pojęcia „znacznej usterki”, 

„nieznacznej usterki” dotyczy usterki 

prostownicy jak wskazują zapisy, 

czy we wspomniane punkty dotyczą 

usterki systemu demagnetyzacji? 

Dotyczy demagnetyzacji. 

8. Na jaką kwotę powinien posiadać 

Oferent polisę ubezpieczeniową OC? 

Na wartość wskazaną w Zapytaniu 

ofertowym w pkt IV.1. lit. g tj. 3 mln 

Euro z roczna kumulacją do 5 mln 

Euro, czy z Istotnych Warunków 

Zamówienia pkt 28.3. tj. 5 mln Euro 

z kumulacją roczną do 15 mln. Euro. 

Proszę brać pod uwagę zapisy Zapytania Ofertowego jako 

nadrzędne. 

9. Czy Zamawiający wymaga 

przeliczenia ceny podanej w PLN w 

tabeli w pkt. 2 zarówno w PLN jak i 

w EURO, jeżeli tak, to według 

jakiego kursu powinny być 

przeliczone ceny? 

W przypadku złożenia oferty w PLN nie zostanie ona 

przeliczona. W zapytaniu wskazane zostało, że przeliczeniu 

po odpowiednim kursie ulegnie oferta w EUR. 

10. Czy zamawiający dopuszcza złożenie 

oferty w formie pliku PDF 

opatrzonego podpisem 

elektronicznym, wysłanego na adres 

e-mail wskazany w zapytaniu 

ofertowym jako właściwy do 

składania ofert? 

Tak, jednak podpis elektroniczny kwalifikowany musi 

zostać złożony zgodnie z reprezentacją spółki lub 

udzielonym pełnomocnictwem. 

 


