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WYKONAWCY ZAINTERESOWANI 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę układu transportu spalinowego podwieszonego z napędem 
cierno-zębatym dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Janina”  - sprawa nr 10/2014/EEZP/IZ. 
 

 
 

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę układu transportu spalinowego 
podwieszonego z napędem cierno-zębatym dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Janina”, na 
podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania 
Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 1: 

Załącznik nr 9 do SIWZ „Wzór umowy” §5 Odbiory ust.8.  

Zważywszy na przepisy ustawy o VAT, czy przez protokół o jakim mowa w ust.8 

Zamawiający rozumie łącznie oba protokoły wymienione w §5 ust.5 (kompletności 

dostawy na powierzchni oraz odbioru na dole kopalni)? Czy z chwilą podpisania 

drugiego z tych protokołów dokonuje się dostawa według przepisów ustawy o VAT?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia iż z chwilą podpisania protokołu odbioru Przedmiotu 

Umowy na dole kopalni przez uprawnioną osobę ze strony Zamawiającego 

Wykonawca dokonuje dostawy według przepisów ustawy o VAT, o czym stanowi 

przepis  §6 ust.4. 

 

Pytanie nr 2: 

Załącznik nr 9 do SIWZ „Wzór umowy” §6 Wynagrodzenie, zasady rozliczenia  

i płatności. Czy Zamawiający dopuści fakturowanie częściowe – maksymalnie cztery 

faktury zgodnie z cenami podanymi w tabeli Załącznika nr 1 do Formularza Oferty?  

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian. 

 



Pytanie nr 3: 

Załącznik nr 9 do SIWZ „Wzór umowy” §7 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i 
gwarancji ust.1  

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu dotyczącego gwarancji na koła 
napędowe cierne na następujący: „koła napędowe cierne – 500 motogodzin”, a 
także usunięcie w ppkt. 1÷5 stwierdzenia „min.” 

We wcześniejszych postępowaniach przetargowych na dostawę kół napędowych 
ciernych do ciągników spalinowych podwieszonych Zamawiający wymagał 
udzielenia gwarancji na dostarczane koła napędowe cierne wynoszącej 500 
motogodzin, co znalazło odzwierciedlenie w aktualnie podpisanych umowach. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 4: 

Załącznik nr 9 do SIWZ „Wzór umowy” §7 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji 

ust.4  

Prosimy Zamawiającego o modyfikację treści ust.4 na następującą: „Jeżeli w okresie, o 

którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady 

Przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji 

(dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje 

się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia 

Reklamacji. Jeżeli w terminie 3 dni od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego 

Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie 

złożył z chwilą upływu tego terminu.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 5: 

Załącznik nr 9 do SIWZ „Wzór umowy” §7 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji 

ust.6 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści tego ustępu na następujący (wzorowany na 

podstawie projektu umowy z postępowania o nr referencyjnym 91/2013/EEZP/AW): 

„Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od 

momentu zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę, a 

gdyby to nie było możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad Przedmiot objęty Gwarancją 

lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część i dokonać jego montażu i uruchomienia. 

W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 6: 

Załącznik nr 9 do SIWZ „Wzór umowy” §7 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi  

i gwarancji ust.10 

Wnioskujemy o usunięcie ust.10 lub w przypadku braku zgody Zamawiającego,  

o modyfikację jego treści na: „Jeżeli w okresie Gwarancji Przedmiot objęty Gwarancją lub 



 

jego część dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, 

podlega wymianie na nowy (nową), wolny (wolną) od wad, bez względu na możliwość i 

dopuszczalność jego (jej) naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają 

możliwości żądania wymiany wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części 

na nowy (nową), wolny (wolną) od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 7: 

Załącznik nr 9 do SIWZ „Wzór umowy” §7 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi  

i gwarancji ust.11 

Prosimy o usunięcie §7 ust.11 z Wzoru umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 8: 

Załącznik nr 9 do SIWZ „Wzór umowy” §7 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi  

i gwarancji ust.14 pkt 2) 

Czy przez niezgodne z przeznaczeniem korzystanie z przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego, Zamawiający rozumie między innymi użytkowanie maszyny niezgodne z 

Dokumentacją Techniczno-Ruchową (Instrukcją Obsługi) i czy można  

w takiej sytuacji mówić o powstaniu wady? 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pisząc w §7 ust.14 pkt. 2) „wady spowodowane zostały niezgodnym  

z przeznaczeniem Przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego Przedmiotu 

przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności” Zamawiający rozumie między innymi użytkowanie maszyny 

niezgodne z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (Instrukcją Obsługi) i w takiej 

sytuacji można mówić o powstaniu wady. 

  

 

 

 

 


