
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

            Wykonawcy zainteresowani 
    udziałem w postępowaniu o udzielenie

            zamówienia nie objętego ustawą Prawo                
                                                                                                             zamówień publicznych  
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 165/2012 w celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi 

serwisowe w zakresie napraw i obsługi serwisowej nie objętych gwarancją kombajnów 
chodnikowych produkcji REMAG S.A. eksploatowanych przez Zakłady Górnicze  
Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

 
Pytanie: 
„1. Zgodnie z § 2 projektu umowy okres związania umową ma się zakończyć wraz z zakończeniem 
obowiązywania umów najmu kombajnów chodnikowych zawartych z REMAG S.A. Proszę  
o wyjaśnienie o dokładnie które umowy chodzi, o jakie urządzenia mają być przedmiotem serwisu. 
Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających postanowieniom niniejszej umowy powinien stanowić 
załącznik do umowy. Jeżeli chodzi jedynie o umowę zawartą w wyniku przetargu nr 05/2012/EEZP/IZ, 
to w § 2 nie powinna być używana liczba mnoga, a jedynie powinien się on odwoływać do konkretnej, 
zawartej umowy najmu z podaniem daty jej zawarcia i jej numerem. 
Dodatkowo w powołanym postanowieniu przewidziano zakończenie obowiązywania umowy  
o świadczenie do dnia obowiązywania bliżej nieokreślonych umów najmu, to jest do dnia  
31 grudnia 2014 r. W umowach najmu wielokrotnie przewidziane są nadzwyczajne sytuacje  
pozwalające na zawieszenie czasu obowiązywania umowy najmu, jego przedłużenie lub skrócenie, 
wobec czego ostatecznie umowa najmu może przestać wiązać strony w innym terminie, zatem  
określenie terminu wiązania umowy o świadczenie usług do sztywnej daty może spowodować, że  
ulegnie ona rozwiązaniu, podczas, gdy umowa najmu będzie jeszcze obowiązywała.”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 1 i 2 Załącznika nr 5 Wymagań ofertowych, gdyż pomiędzy  
REMAG S.A. a Południowym Koncernem Węglowym S.A. zostało zawartych kilka umów najmu. 
Ponadto okres obowiązywania umowy jest zgodny z okresem obowiązywania umów zawartych  
w postępowaniu nr 05/2012/EEZP/IZ, ponieważ Zamawiający w umowach najmu zastrzega sobie 
prawo zawieszenia czynszu najmu za trzecią i kolejne doby w przypadku postoju kombajnu powyżej 
48 godzin z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, aż do czasu ponownego uruchomienia  
kombajnu, potwierdzonego stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron,  
co nie oznacza wydłużenia okresu najmu o czas postoju kombajnu. 

 
Pytanie: 
„2. W § 4 ust. 7 mowa jest o obowiązku podjęcia czynności serwisu w ciągu 8 godzin od zgłoszenia  
telefonicznego. Zwracam przy tym uwagę, że zgłoszenie telefoniczne w świetle § 4 ust. 1 i 2 jest  
zgłoszeniem szczególnym stosowanym w wyjątkowych przypadkach. Proszę o wyjaśnienie, w jakim 
terminie należy podjąć czynności serwisu co do zasady - czyli po pisemnym zgłoszeniu podpisanym 
przez członków Zarządu zamawiającego. Jest to szczególnie istotne z uwagi na możliwość naliczania 
kar umownych za opóźnienia w naprawie uszkodzonego urządzenia.”. 
Odpowiedź: 
Niezależnie od trybu i czasu wystawienia zamówienia każda z wykonanych usług na podstawie  
projektu umowy jest czynnością serwisową i podlega jednolitym zasadom. 
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Pytanie: 
„3. § 8 ust. 3 powinien brzmieć: „Zapłata kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) i b) nie 
zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy”. Przy obecnym 
brzmieniu nawet jeżeli zamawiający odstąpi od umowy i zażąda od Wykonawcy zapłaty kary umownej 
w wysokości 48.000,00 zł Wykonawca nadal będzie zobowiązany do wykonania obowiązków z umowy 
wynikających.”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 8. ust. 3 Załącznika nr 5 Wymagań ofertowych. 
 
Pytanie: 
„4. Wymagania Ofertowe p. III Opis przygotowania oferty ppkt. 13f 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w/w punktu „okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę 
Zamawiającemu liczony od daty podpisania protokołu wykonania usługi serwisowej lub daty dostawy 
części do Zamawiającego,”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia wymagania ofertowe p. III Opis przygotowania oferty ppkt. 13f w następujący 
sposób: 
„f) okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę Zamawiającemu liczony od daty podpisania  

protokołu wykonania usługi serwisowej lub daty dostawy części do Zamawiającego w przypadku 
usuwania prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego:” 

 
Pytanie: 
„5. Wymagania Ofertowe p. III Opis przygotowania oferty ppkt. 13 f. 
Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie wykonania części i materiałów eksploatacyjnych  
szybkozużywających się wyłączonych z gwarancji o: 
- żarówki 
- blachy osłonowe boczne przekładni L-100V 
- dysze zraszające 
- kołki sprężyste”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia wymagania ofertowe p. III Opis przygotowania oferty ppkt. 13f w następujący 
sposób: 
„-z gwarancji wyłączone są niżej wymienione części i materiały eksploatacyjne szybkozużywające się: 

 noże urabiające, 

 uszczelki przewodów hydraulicznych, 

 bezpieczniki, 

 filtry. 

 żarówki 

 blachy osłonowe boczne przekładni L-100V 
 dysze zraszające 
 kołki sprężyste.” 
 
Pytanie: 
„6. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę numeru indeksu i rysunku części zamiennych w Załączniku  
nr 3a Wymagań Ofertowych w przypadku dokonanych przez Wykonawcę drobnych zmian  
konstrukcyjnych w danej części lub podzespole.”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zmianę numeru indeksu i rysunku części zamiennych w Załączniku  
nr 3a Wymagań Ofertowych w przypadku dokonanych przez Wykonawcę drobnych zmian  
konstrukcyjnych w danej części lub podzespole pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich zmian  
w dokumentacji kombajnów. 

 
 
 
 
  


