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Dąbrowa Górnicza, 09.05.2022r.  

 

Odpowiedzi na pytania otrzymane w ramach postępowania nr 1/0438/2022 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/0438/2022 dotyczącego modernizacji mechanicznego systemu 

hartowania główki szyny w DWD Dąbrowa Górnicza 

 

 

 

Pytania ZARMEN Odpowiedź AMP 

 

1. Prosimy o jednoznaczne 

określenie i doprecyzowanie 

kryteriów daty  finalnej oraz daty 

rozpoczęcia montażu (warunek 

dopuszczający) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szacunkowy termin postoju walcowni: listopad 2022r.; 
informacja o możliwości rozpoczęcia prac zostanie przekazana 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Prace przed postojem 
walcowni: 31 dni od finalnej daty rozpoczęcia montażu – 
wstępnie prace przed postojem walcowni będzie można 
rozpocząć  w październiku 2022. 
 
 
 

 
 

2. Proszę o podanie dokładnej 

daty terminu rozpoczęcia postoju 

walcowni w miesiącu Listopadzie 

2022r. Ponadto proszę o 

potwierdzenie, że zakończenie 3 

etapu prac czyli „prace 

wykończeniowe: 8 dni od 

instalacji w trakcie postoju 

walcowni zakończony protokołem 

odbioru” nastąpi w miesiącu 

Szacunkowy termin postoju walcowni: listopad 2022r.; 
informacja o możliwości rozpoczęcia prac zostanie przekazana 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Prace przed postojem 
walcowni: 31 dni od finalnej daty rozpoczęcia montażu – 
wstępnie prace wykończeniowe powinny się zakończyć przed 
okresem świątecznym. 
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Grudniu 2022 przed okresem 

świątecznym tj. przed 2022-12-

23.   
 

3. Proszę o doprecyzowanie czy 

ewentualna zmiana terminu 

realizacji przedmiotu zamówienia 

(umowy) może być powiązana 

bezpośrednio z terminem świąt w 

miesiącu Grudzień 2022r.  

 

 
 

Szacunkowy termin postoju walcowni: listopad 2022r.; 
informacja o możliwości rozpoczęcia prac zostanie przekazana 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Prace przed postojem 
walcowni: 31 dni od finalnej daty rozpoczęcia montażu. Nie 
przewidujemy trwania prac w terminie świąt w grudniu 2022. 
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w 
kontekście świąt nie jest możliwa. 
 
 

 

4. Proszę o uzasadnienie 

konieczności zapewnienia przez 

Wykonawcę zasobów ludzkich z 

funkcją kierownika robót z 

uprawnieniami budowlanymi do 

odbioru UDT.  

 

 
W zakresie tego zapytania ofertowego nie przewiduje się 
wykonywania prac budowlanych. Kierownik robót z 

odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi jest potrzebny 
do:               
- potwierdzenia odpowiednim wpisem do dziennika budowy, 
że montaż wciągników został wykonany zgodnie z projektem 
- będzie brał udział w odbiorach UDT wciągników 

5. Proszę o doprecyzowanie 

zapisu dotyczącego kar 

umownych. 

Szczegółowe zapisy dotyczące wartości poszczególnych kar 
umownych zostaną wypracowane z oferentem, którego 

oferta zostanie wybrana w toku postępowania i z którym 
Zamawiający wypracowywać będzie treść umowy. 

  

 


