
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

        Wykonawcy zainteresowani 
 udziałem w postępowaniu o udzielenie 

             zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
          zamówień publicznych 

 
 

 
ZMIANA 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. 

 
 

Zgodnie z pkt IV. ppkt 6 wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje modyfikacji ww. wymagań 
poprzez zmianę. 
 
Zmienia się wymagania ofertowe w ten sposób, że: 
 
Wymagania ofertowe p. III Opis przygotowania oferty ppkt 13f otrzymuje nowe brzmienie: 
„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: 

 - 90 dób dla niżej wymienionych części szybko zużywających się: 
 uchwyty nożowe, 

 tuleje w uchwytach nożowych, 

 zgrzebła i łańcuch przenośnika zgrzebłowego, 

 segmenty gąsienic, 

 - 181 dób w przypadku zastosowania do usunięcia awarii podzespołów remontowanych, 
 - 365 dób w przypadku zastosowania do usunięcia awarii podzespołów nowych, 
 - 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.” 
 
Wymagania ofertowe załącznik nr 5, § 9 ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Na wykonane usługi serwisowe Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres  

181 dób w przypadku zastosowania do usunięcia awarii podzespołów remontowanych oraz 365 dób  

w przypadku zastosowania do usunięcia awarii podzespołów nowych, licząc od daty podpisania 

protokołu wykonania usługi serwisowej, o którym mowa w § 5 ust. 3 lub daty dostawy części do 
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Zamawiającego w przypadku usuwania prostych awarii przez przeszkolonych pracowników 

Zamawiającego.” 

 

Wymagania ofertowe załącznik nr 5, § 9 ust. 6. otrzymuje nowe brzmienie: 
„6. Z gwarancji wyłączone są następujące części i materiały eksploatacyjne szybkozużywające się: 

a) noże urabiające, 

b) uszczelki przewodów hydraulicznych, 

c) bezpieczniki, 

d) filtry. 

e) żarówki 

f) blachy osłonowe boczne przekładni L-100V 

g) dysze zraszające 

h) kołki sprężyste.” 

 
 

Powyższa zmiana wymagań ofertowych nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 
 

 
 
 
 
 

  


