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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Dostawa trzech spalinowych ciągników manewrowych oraz belek 
transportowych przeznaczonych do transportu materiałów w wyrobiskach chodnikowych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski.”  
 

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na „Dostawa trzech spalinowych ciągników manewrowych oraz belek 
transportowych przeznaczonych do transportu materiałów w wyrobiskach chodnikowych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski” , na podstawie art. 38 
ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi 
Zamawiającego, oraz dokonuje zmiany treści SIWZ. 

       
Pytanie Nr 1:  
 
W załączniku nr 1 do SIWZ, część 4 „Szczegółowy opis - Część nr 1 zamówienia", Pkt.4.1 
ppkt.3) Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Maksymalna prędkość jazdy na 
poziomym odcinku bez obciąŜenia -1,0 m/s". 
Uprzejmie informujemy, Ŝe według posiadanych informacji nie ma na rynku dopuszczonego 
ciągnika manewrowego z napędem spalinowym o sile uciągu 40kN, który osiąga prędkość 1,0 
m/s. Urządzenie naszej produkcji o wskazanej w wymaganiach sile uciągu posiada maksymalną 
prędkość 0,8 m/s. Biorąc pod uwagę, Ŝe przedmiotem oferty są urządzenia do pracy 
manewrowej, obsługiwanych z pozycji spągu, których prędkość powinna zapewniać 
bezpieczeństwo pracy operatora prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści moŜliwość 
zaoferowania ciągnika manewrowego o maksymalnej prędkości jazdy na poziomym odcinku 
bez obciąŜenia do 0,8 m/s. 
 

Odpowied ź: 
 
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ, część 4 „Szczegółowy opis - 
Część nr 1 zamówienia", pkt.4.1 ppkt.3), oraz w załączniku nr 8 do SIWZ – załącznik nr 1 do 
umowy Lp. I poz.3 
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było:  
 „Maksymalna prędkość jazdy na poziomym odcinku bez obciąŜenia -1,0 m/s". 
 
nowe brzmienie:  
 „Prędkość jazdy na poziomym odcinku bez obciąŜenia – do 1,0 m/s". 
 
Pytanie Nr 2:  

 
W załączniku nr 1 do SIWZ, część 4 „Szczegółowy opis - Część nr 1 zamówienia", pkt.4.1 
ppkt.20) Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Ciągnik musi być wyposaŜony  
w manometr wskazujący ciśnienie w układzie hydraulicznym belek transportowych oraz 
licznik motogodzin pracy ciągnika". 
Uprzejmie informujemy, Ŝe urządzenia przez nas produkowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w oparciu o dyrektywę maszynową 2006/42/WE, nie mierzą motogodzin, a 
jedynie godziny zegarowe pracy silnika. W związku z tym prosimy o modyfikację w/w zapisu 
do treści: „Ciągnik musi być wyposaŜony w manometr wskazujący ciśnienie w układzie 
hydraulicznym belek transportowych oraz licznik motogodzin lub godzin zegarowych pracy 
ciągnika". 
Jednocześnie wnioskujemy o zmianę zapisów pkt.4.3 ppkt.l) tak, by 
brzmiał: ,,(...)Wykonawca winien udzielić ograniczonej gwarancji na: 
• Koła napędowe cierne min. 750 Mh lub min. 750 h, 
• Rolki jezdne nośne min. 500 Mh lub min. 500 h, 
• Zębnik rozrusznika min. 1000 Mh lub min. 1000 h.(...)" 

 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ, część 4 „Szczegółowy opis - Część 
nr 1 zamówienia", pkt.4.1 ppkt.20),  
 
było:  
„Ciągnik musi być wyposaŜony w manometr wskazujący ciśnienie w układzie hydraulicznym 
belek transportowych oraz licznik motogodzin pracy ciągnika", 
 
nowe brzmienie:  
 „Ciągnik musi być wyposaŜony w manometr wskazujący ciśnienie w układzie hydraulicznym 
belek transportowych oraz licznik motogodzin lub godzin zegarowych pracy ciągnika". 
 
 Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ, część 4 
„Szczegółowy opis - Część nr 1 zamówienia", pkt.4.3 ppkt.1) 
 
było:  
 ,,(...)Wykonawca winien udzielić ograniczonej gwarancji na: 
• Koła napędowe cierne  min. 750 Mh, 
• Rolki jezdne nośne  min. 500 Mh,  
•     Zębnik rozrusznika min. 1000 Mh,  
 
nowe brzmienie:  

,,(...)Wykonawca winien udzielić ograniczonej gwarancji na: 
• Koła napędowe cierne  min. 750 Mh   lub min. 1000 h, 
• Rolki jezdne nośne  min. 500 Mh   lub min. 750 h, 
• Zębnik rozrusznika  min. 1000 Mh             lub min. 1500 h. 
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Pytanie nr 3:  
 

 W załączniku nr 1 do SIWZ, część 4 „Szczegółowy opis - Część nr 1 zamówienia", 
pkt.4.3 ppkt.2) Zamawiający zawarł zapis: „Z w/w gwarancji wyłączone są okładziny 
hamulca, bezpieczniki, filtry i Ŝarówki oraz uszczelnienia gumowe z wyłączeniem 
uszczelnień siłowników, a takŜe części, dla których Wykonawca winien udzielić 
ograniczonej gwarancji na: 
 •     (...) Zębnik rozrusznika min. 1000 Mh". 
Pragniemy zauwaŜyć, Ŝe niektóre z wymienionych części nie występują w oferowanym 
urządzeniu (w naszym przypadku np. zębnik rozrusznika, czy Ŝarówki), a z kolei inne 
części szybkozuŜywające, charakterystyczne dla ciągnika manewrowego, nie są ujęte  
w w/w zapisie. W związku z tym wnioskujemy o zmianę zapisu do postaci: 
„Z w/w gwarancji wyłączone są okładziny hamulca, bezpieczniki, filtry i Ŝarówki oraz 
uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników, a takŜe części, dla 
których Wykonawca winien udzielić ograniczonej gwarancji na: 
     •    Koła napędowe cierne min. 750 Mn lub min. 750 h, 

• Rolki jezdne nośne min. 500 Mh lub min. 500 h, 
• Zębnik rozrusznika min. 1000 Mh lub min. 1000 h. 

W przypadku, gdy oferowane urządzenie ze względu na konstrukcję nie posiada 
wymienionych których z w/w elementów lub posiada inne części szybkozuŜywające się 
nie ujęte w wykazie, Zamawiający dołączy do oferty rzeczywistą listę elementów 
szybkozuŜywających się i części o ograniczonej gwarancji z zastrzeŜeniem, Ŝe dla części 
w/w gwarancja ograniczona będzie obowiązywała przez okres wymagany przez 
Zamawiającego ." 
W ślad za powyŜszym wnioskujemy o odpowiednią modyfikację §7 pkt. 1 Załącznika nr 8 
do SIWZ oraz modyfikację §7 pkt. 5 do brzmienia: „Wykonawca w okresie gwarancyjnym 
będzie dokonywał nieodpłatnych przeglądów ciągników po kaŜdych 1000 Mh (± 5%) lub 
po 1000 h (± 5%) (,..)". 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 8 do SIWZ „Projekt umowy” §7 pkt. 1, 
 
było:  
,,(...)udziela się gwarancji na następujących zasadach: 

 a)    koła napędowe cierne  -………  Mh, 
 b)    rolki jezdne nośne   -………  Mh,  

 c) zębnik rozrusznika  -……….  Mh,  
 
nowe brzmienie:  
,,(...) udziela się gwarancji na następujących zasadach: 

 a)    koła napędowe cierne  -……….. Mh  lub  (h), 
 b)    rolki jezdne nośne   -……….. Mh  lub  (h), 

 c) zębnik rozrusznika   -……….. Mh lub  (h), 
 

oraz w §7 pkt. 5, 
 było:  

„Wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie dokonywał nieodpłatnych przeglądów 
ciągników     po kaŜdych 1000 Mh (± 5%) (,..)". 
 
nowe brzmienie:  
„Wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie dokonywał nieodpłatnych przeglądów 
ciągników co trzy miesiące (…)” 
  
Pozostałe zapisy w w załączniku nr 8 do SIWZ §7 pozostają bez zmian. 
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Pytanie Nr 4:  
 
 W załączniku nr 1 do SIWZ, część 4 „Szczegółowy opis - Część nr 1 zamówienia", 

pkt.4.3 ppkt.2), lit. a) Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Świadczenie usług 
serwisowych bezpłatnie w okresie gwarancji". 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiającemu chodzi o usługi serwisowe wynikłe z awarii 
urządzeń mającymi związek z wadami materiałowymi, konstrukcyjnymi i montaŜowymi 
dostarczonych urządzeń podlegającymi gwarancji jakości. Natomiast wszelkie awarie 
spowodowane przez m.in. nieprzestrzeganie zapisów Instrukcji Obsługi, zastosowanie 
urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, zdarzenie losowe i/lub zawinione przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie, zastosowanie nieoryginalnych części i podzespołów 
oraz filtrów, zastosowani materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z Instrukcją Obsługi 
w szczególności (ale nie tylko) paliwa, olejów hydraulicznych i silnikowych, środków 
smarnych i czynnika chłodzącego, naturalne zuŜycie podzespołów oraz korozji, wtórne 
uszkodzenia, wynikające z uŜytkowania urządzenia mimo dostrzeŜenia pierwotnej wady 
(chyba Ŝe Wykonawca został powiadomiony i zezwolił na dalsze uŜytkowanie) będą 
usuwane odpłatnie na bazie obowiązującej umowy serwisowej lub osobnego zlecenia 
Zamawiającego zgodnie z pkt.4.3 ppkt.5). 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ, część 4 „Szczegółowy opis - 
Część nr 1 zamówienia", pkt.4.3 ppkt.2), lit. a), 
 
było:  

 „(,..) a) Świadczenie usług serwisowych bezpłatnie w okresie gwarancji", 
 
 nowe brzmienie:  
 

 „(,..) a) Naprawy i remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji oraz wynikające  
z uszkodzeń spowodowanych przez uŜytkownika, Wykonawca zabezpieczy odpłatnie  
w oparciu o odrębną umowę serwisową ", 
 
Pytanie Nr 5:  
 

 W załączniku nr 1 do SIWZ, część 5 „Szczegółowy opis - Część nr 2 zamówienia", 
pkt.5.4 ppkt.1) Zamawiający stawia następujące wymaganie; „Wykonawca winien 
udzielić na przedmiot umowy gwarancji - min. 24 miesiące", 
Jednocześnie Zamawiający nie uwzględnia części szybkozuŜywających się I  
o ograniczonej gwarancji, które występują równieŜ w belkach transportowych. Zwracamy 
się z uprzejmą prośbą by, analogicznie zapisów części 4 załącznika nr 1 do SIWZ, 
„Szczegółowy opis - Część nr 1 zamówienia", pkt.4.3 ppkt.2), Zamawiający zawarł zapis 
odnoszący się do kwestii gwarancji dla części szybkozuŜywających się i o ograniczonej 
gwarancji w brzmieniu: 
„Z w/w gwarancji wyłączone są okładziny hamulców wciągarek hydraulicznych, elementy 
połączeniowe zestawów, rolki łańcuchowe i haki załadowcze, a takŜe części, dla których 
Wykonawca winien udzielić ograniczonej gwarancji na: 

• Rolki jezdne nośne min. 500 Mh lub min. 500 h." 
W ślad za powyŜszym wnioskujemy o odpowiednią modyfikację §7 Załącznika nr 9 do 
SIWZ. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 6:  
 

     W załączniku nr 1 do SIWZ, część 4 „Szczegółowy opis - Część nr 1 zamówienia", 
pkt.4.3 ppkt.5) oraz część 5 „Szczegółowy opis - Część nr 2 zamówienia", pkt.5.4 ppkt,6) 
Zamawiający stawia wymóg: „(...)Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu  
o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz 
świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24h/dobę 
przez cały okres eksploatacji przedmiotu dostawy (do fizycznego zuŜycia)." 
Pragniemy zauwaŜyć, Ŝe wymaganie to jest niezwykle restrykcyjne i w naszym 
rozumieniu dotyczy podstawowych urządzeń wydobywczych np. kombajnów ścianowych. 
Tak szybka reakcja serwisu, a w szczególności dostępność części zamiennych  
w przypadku urządzeń pomocniczych nie jest naszym zdaniem uzasadniona. W związku 
z tym proponujemy o zmianę powyŜszego zapisu na: „(...)Wykonawca zabezpieczy 
odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, świadczenie usług serwisowych w dni 
robocze z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji przedmiotu dostawy 
(do fizycznego zuŜycia). Dostawy części zamiennych będą realizowane łącznie z usługą 
serwisową, a w przypadku konieczności wymiany elementów konstrukcyjnych, 
podzespołów itp. zgodnie z terminami uzgodnionymi w odpowiednich umowach  
na dostawę części". 
W ślad za powyŜszym wnioskujemy o odpowiednią modyfikację §7 Załączników nr 8 i 9 
do SIWZ. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 7:  
 

 W załączniku nr 8 do SIWZ, §9 pkt. 1 lit.c) oraz w załączniku nr 9 do SIWZ, §9 pkt. 1 lit.c) 
Zamawiający stawia wymóg: „za zwłokę w podjęciu działań, o których mowa w §7 ust.3, 
trwającej powyŜej 8 godzin od momentu zgłoszenia - w wysokości 3 000,00 złotych za 
kaŜde kolejne 8 godzin powyŜej tego czasu." 
Pragniemy zauwaŜyć, Ŝe wymaganie to jest niezwykle restrykcyjne i w naszym 
rozumieniu dotyczy podstawowych urządzeń wydobywczych np. kombajnów ścianowych. 
Ze względu na fakt, Ŝe oferowane urządzenia, relatywnie do kosztów inwestycyjnych 
maszyn wydobywczych, są urządzeniami o małej wartości, tak wysoka kara umowna 
stanowi nieproporcjonalnie duŜy procent wartości dostarczanych urządzeń. Jednocześnie 
naliczanie kary za kaŜde kolejne 8 godzin opóźnienia równieŜ wydaje się zbyt 
restrykcyjnym wymaganiem w stosunku do urządzeń pomocniczych jakimi są ciągniki 
manewrowe. 
W związku z powyŜszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację w/w zapisu do 
brzmienia: „za zwłokę w podjęciu działań, o których mowa w §7 ust.3, trwającej powyŜej 8 
godzin od momentu zgłoszenia - w wysokości 0,1% łącznej ceny netto urządzenia za 
kaŜde kolejne 24 godziny powyŜej tego czasu." 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 


