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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Najem kombajnów chodnikowych dla TAURON 
Wydobycie S.A. – Zakładu Górniczego Sobieski” - sprawa nr 08/2014/EEZP/JW. 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  

 
W związku z otrzymanymi pismami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Najem kombajnów chodnikowych dla TAURON 

Wydobycie S.A. – Zakładu Górniczego Sobieski”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo 

zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi 

Zamawiającego. 

 
Pytanie 1: 
 

Celem doprecyzowania zapisu czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację brzmienia  

§ 3 ust. 4 – Wzór umowy – w następujący sposób: 

„W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dostarczenia ostatniego elementu zostanie 

sporządzony protokół kompletności dostawy, potwierdzający zakończenie dostawy, 

podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za nadzór  

i realizację umowy.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 2: 
 

Celem doprecyzowania zapisu czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację brzmienia  

§ 3 ust. 5 – Wzór umowy – w następujący sposób: 

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w protokole kompletności wskazanym  

w ust. 4 niniejszego paragrafu Strony uznają, iż zapis o brakach ilościowych stanowi 

jednocześnie reklamację Zamawiającego. Brakujące elementy przedmiotu najmu 

Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, jednak nie później 

niż w ciągu 5 dni od daty sporządzenia protokołu kompletności. Uzupełnienie elementów 

przedmiotu dostawy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczania kary umownej za 

opóźnienie w dostawie”. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 3: 
 

W § 4 ust. 2 i § 10 ust. 3 – Wzór umowy – Zamawiający określił okoliczności i czas 

zawieszenia naliczania przez Wykonawcę czynszu najmu dla kombajnu. Czy podany czas 

zawieszenia 90 dni dotyczy całego okresu?.  

Brak informacji co do terminu powiadomienia Wykonawcy o planowanym zawieszeniu 

stawki. Wnioskujemy o modyfikację zapisu obejmującą skrócenie czasu zawieszenia najmu 

maksymalnie do 60 dni w całym okresie najmu oraz zobowiązanie Zamawiającego do 

powiadomienia pisemnie Wynajmującego z 10 dniowym wyprzedzeniem każdorazowo  

o planowanym zawieszeniem naliczenia stawki najmu.” 
 

Odpowiedź: 

Podany czas zawieszenia naliczania przez Wykonawcę czynszu najmu dla kombajnu 

dotyczy całego okresu najmu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 4: 
 

Wnioskujemy w § 8 ust. 6 pkt 2 – Wzór umowy – o uzupełnienie treści tego postanowienia 
poprzez dopisanie zwrotu: „oraz oddawać ich użytkowanie osobom trzecim na podstawie 
jakiegokolwiek innego stosunku prawnego” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 5: 
 

W §10 ust. 4 – Wzór umowy – na Wykonawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania, że 

przedmiot najmu będzie przystosowany do warunków górniczo-geologicznych panujących  

u Zamawiającego. Jednocześnie zostały określone wymagania techniczne dla każdego 

kombajnu w rozdziale 2 pkt. 1 SIWZ oraz załączniku nr 11 do SIWZ, które Wykonawca 

gwarantuje składając swoją ofertę. W ocenie Wykonawcy rzeczony obowiązek 

zagwarantowania kombajnów o określonych parametrach techniczno–eksploatacyjnych 

wskazanych przez Zamawiającego wyczerpuje obowiązek gwarancji jakości, stąd 

wnioskujemy o wykreślenie zapisu: „będą przystosowane do warunków górniczo – 

geologicznych panujących u Zamawiającego” a tym samym zmianę zapisu na następujące 

brzmienie: 

„Wykonawca gwarantuje, że kombajny zostaną wykonane zgodnie z najwyższymi 

standardami i będą spełniać wymogi określone aktualnie obowiązującymi przepisami.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 6: 
 

W § 10 ust. 15 – Wzór umowy – podano, że naprawy kombajnów w zakresie nie objętym 

gwarancją Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową. 

Wnosimy o modyfikację zapisu na następujące lub równoważne brzmienie: 
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„Naprawy kombajnów w zakresie nie objętym gwarancją oraz kiedy przedmiot najmu nie 

będzie eksploatowany zgodnie z instrukcją producenta, Wykonawca wykonywał będzie 

naprawy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową zawartą w terminie do 60 dni od 

daty zawarcia umowy najmu, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie 

usług serwisowych przez cały okres eksploatacji przedmiotu najmu przez Zamawiającego. 

Do czasu zawarcia umowy serwisowej określone naprawy będą realizowane w oparciu  

o cennik dołączony do umowy, natomiast dla pozycji nie ujętych w cenniku, każdorazowo  

w oparciu o ofertę Wykonawcy nie podlegającej negocjacjom. ” 

Uważamy za zasadne rozszerzenie załączników do oferty składanych w ramach 

przedmiotowego postępowania o aktualny cennik części zamiennych i usług serwisowych, 

który będzie obowiązywał do czasu zawarcia umowy serwisowej o której mowa  

w § 10 ust.15.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 7: 
Wnioskujemy o modyfikację zapisu § 8 ust. 4 – Wzór umowy – na następujące brzmienie: 

„w przypadku zniszczenia lub utraty kombajnu w wyniku wypadku losowego Zamawiający 

zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odszkodowania w wysokości aktualnej na dzień 

zaistnienia szkody wartości kombajnu określonej przez rzeczoznawcę zaakceptowanego 

przez Wykonawcę.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 8: 
 

Z uwagi na wymóg gwarancji w całym okresie najmu oraz zapis w § 8 ust. 6 pkt. 4 – Wzór 

umowy – „Zamawiający nie może zlecać osobom trzecim wykonywania napraw i remontów 

kombajnów” przy jednoczesnym zapisie w § 10 pkt. 14: Wykonawca wyraża zgodę na 

usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego”.  

Co Zamawiający rozumie przez proste awarie, prosimy o doprecyzowanie zapisu.” 
 

Odpowiedź: 

W dotychczasowej współpracy „proste awarie” usuwane są przez przeszkolonych 

pracowników Zamawiającego każdorazowo po uprzednich konsultacjach z serwisem 

Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 
Pytanie 9: 
 

§ 10 ust. 6 i ust. 7- Wzór umowy – Zamawiający określił czas oraz katalog części 

szybkozużywających się oraz wyłączonych z gwarancji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zapis zgodny z DTR i Instrukcją Wykonawcy tj. uzupełnienie części szybkozużywających się 

o: bębny napędowe i zwrotne, wkładki sprzęgieł, śruby, sworznie oraz uzupełnienie części 

wyłączonych z gwarancji o przewody elektryczne, pierścienie, uszczelki, o-ringi, podkładki, 

żarówki.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 10: 
 

„Wnioskujemy o modyfikację zapisu w § 11 ust. 1 pkt. 1 – Wzór umowy w następujący 

sposób: 

- udziału przy demontażu kombajnu wykonywanego przez pracowników Zamawiającego.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 11: 
 

W § 12 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) – Wzór umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zastąpienie pojęcia „opóźnienia” pojęciem „zwłoka” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 12: 
 

W § 12 ust. 5 – Wzór umowy – wnosimy o zmianę na następujące brzmienie 

„Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 

dopuszczalne a tym samym każda ze Stron umowy może dochodzić wobec drugiej  Strony 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie 

Cywilnym do wartości brutto umowy.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 13: 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zaproponowanego poniżej 

zapisu, który w realiach rynkowych znajduje uzasadnienie ekonomiczne: 

„W trakcie trwania umowy stawka dobowa za najem każdego kombajnu będzie podlegała 

indeksacji: 

- stawka dzierżawy będzie podlegała corocznej indeksacji, która nastąpi w oparciu  

o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – zgodnie  

z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydanym na podstawie art. 94 

ust.1 pkt 1 lit.”a” ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz 1227, z późn. zm.) publikowanego  

w Monitorze Polskim, 

- indeksacja będzie obowiązywać począwszy od 2015 r. od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zostały opublikowane dane przez Prezesa GUS  

w Monitorze Polski.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 14: 
 

W rozdziale 3 pkt 3.3 ppkt 3.3.1.2. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty schematów 

ideowych układów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, zraszania. Schematy te 

są elementami instrukcji obsługi (DTR) kombajnu, która jest przygotowywana dla każdego 
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kombajnu oddzielnie i zgodnie z zapisami ppkt 3.3.1.3. SIWZ należy dostarczyć wraz  

z dostawą każdego kombajnu. 

Wnosimy o usunięcie tego zapisu z treści SIWZ.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 15: 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 3 ust. 7 stanowi: 

„Po podpisaniu protokołu kompletności dostawy, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca przy 

udziale pracowników Zamawiającego zmontuje dostarczony kombajn w miejscu jego pracy 

pod ziemią, przeprowadzi próbny ruch kombajnu potwierdzający parametry i wymagania 

wyszczególnione w SIWZ, a następnie dokona jego odbioru technicznego w terminie do 14 

dni od daty zakończenia dostawy kombajnu. Dokonanie odbioru technicznego zostanie 

potwierdzone protokołem odbioru technicznego, podpisanym przez przedstawicieli obu 

Stron.” 

Wnosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 7. WZORU UMOWY na następujący: 

„Po podpisaniu protokołu kompletności dostawy, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający przy 

udziale pracowników Wykonawcy wykona montaż kombajnu w miejscu jego pracy pod 

ziemią. Transport kombajnu z powierzchni do miejsca pracy kombajnu, zapewnienie 

odpowiedniej komory montażowej oraz zapewnienie sprzętu i narzędzi do wykonania 

montażu zapewni Zamawiający. Zamawiający przy udziale Wykonawcy przeprowadzi próbny 

ruch kombajnu potwierdzający parametry i wymagania wyszczególnione w SIWZ,  

a następnie dokona jego odbioru technicznego w terminie do 14 dni od daty zakończenia 

dostawy kombajnu. Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru technicznego, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 16: 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 2. ust. 2. stanowi: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (przyśpieszenia, opóźnienia) dostawy  
i rozpoczęcia najmu kombajnu o okres 30 dób. Zamawiający zobowiązany jest o zmianie 
terminu dostawy powiadomić Wykonawcę minimum na 30 dni przed dostawą kombajnu.” 
Wnosimy o zmianę zapisu § 2 ust. 2. WZORU UMOWY na następujący: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (przyspieszenia, opóźnienia) dostawy  

i rozpoczęcia najmu kombajnu o okres 30 dób. Zamawiający zobowiązany jest o zmianie 

terminu dostawy powiadomić Wykonawcę minimum na 60 dni przed dostawą kombajnu.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 17: 
 

Załącznik nr nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 4. ust. 2. stanowi: 
„W przypadku szczególnie uzasadnionego postoju kombajnu ze względów techniczno-

technologicznych (np. przefrontowania, przymusowego postoju wcześniej nieprzewidzianego 

związanego z zagrożeniem wodnym, pożarowym, tąpaniami itp.), na pisemny wniosek 



Strona 6 z 11 

 
 
 

Zamawiającego, Wykonawca zawiesi naliczanie czynszu najmu dla kombajnu, na okres 

uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż 90 dób. 

Czas obowiązywania umowy dla kombajnu zostaje przedłużony o czas zawieszenia 

naliczania czynszu, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.” 

Wnosimy o zmianę zapisu § 4. ust. 2. WZORU UMOWY na następujący: 

„W przypadku szczególnie uzasadnionego postoju kombajnu ze względów techniczno-

technologicznych (np. przefrontowania, przymusowego postoju wcześniej nieprzewidzianego 

związanego z zagrożeniem wodnym, pożarowym, tąpaniami itp.), na pisemny wniosek 

Zamawiającego, Wykonawca zawiesi naliczanie czynszu najmu dla kombajnu, na okres 

uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż 60 dób. 

Czas obowiązywania umowy dla kombajnu zostaje przedłużony o czas zawieszenia 

naliczania czynszu, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 18: 
 

„Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 5. ust. 3. stanowi: 

„Czynsz określony w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku 

z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności: 

1) dostarczenie kombajnu do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami, 

2) dokonania montażu i uruchomienia kombajnu w miejscu pracy pod ziemią  

u Zamawiającego oraz dokonania odbioru technicznego kombajnu, 

3) prowadzeniu serwisu gwarancyjnego w okresie najmu, 

4) demontażu kombajnu po zakończonym okresie najmu, 

5) odebrania kombajnu od Zamawiającego po zakończonym okresie najmu. 

Wnosimy o zmianę zapisu § 5. ust. 3. WZORU UMOWY na następujący: 

„Czynsz określony w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku 

z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności: 

1) dostarczenie kombajnu do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami, 

2) udziału w montażu i uruchomieniu kombajnu w miejscu pracy pod ziemią  

u Zamawiającego oraz dokonaniu odbioru technicznego kombajnu, 

3) prowadzeniu serwisu gwarancyjnego w okresie najmu, 

4) udziału w demontażu kombajnu po zakończonym okresie najmu, 

5) odebrania kombajnu od Zamawiającego po zakończonym okresie najmu,”” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 19: 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 7. ust. 1. pkt 5) stanowi: 

„dokonanie montażu oraz demontażu każdego kombajnu, przy udziale pracowników 

Zamawiającego,” 

Wnosimy o zmianę zapisu § 7. ust. 1. pkt 5) WZORU UMOWY na następujący: 

„udział w montażu oraz demontażu każdego kombajnu,” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 20: 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 7. ust. 2. stanowi: 
„Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, 
gwarancyjne i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach 
podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani  
z obowiązującymi wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2011 Nr 163 
poz. 981 z późn. zm), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie  
i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenie BHP, przeszkolenie z zakresu 
użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz  
z dostawą kombajnów Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające 
uprawnienia.” 
Wnosimy o zmianę zapisu § 7. ust. 2. WZORU UMOWY na następujący: 

„Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą brać udział w montażu, i wykonywać 

usługi gwarancyjne, i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy  

w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą 

zapoznani z obowiązującymi wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze  

(Dz. U.2011 Nr 163 poz. 981 z późn. zm), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac 

doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenie BHP, 

przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane 

ubezpieczenia, a wraz z dostawą kombajnów Wykonawca dostarczone dokumenty 

potwierdzające uprawnienia.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 21: 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 10. ust. 3. stanowi: 
„W przypadku postoju kombajnu, o którym jest mowa w § 4 ust. 2, okres, gwarancji wydłuża 
się o czas zawieszenia naliczania czynszu najmu, jednak nie dłuższy niż 90 dób.” 
Wnosimy o zmianę zapisu § 10. ust. 3. WZORU UMOWY na następujący: 

„W przypadku postoju kombajnu, o którym jest mowa w § 4 ust. 2, okres gwarancji wydłuża 

się o czas zawieszenia naliczania czynszu najmu, jednak nie dłuższy niż 60 dób.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 22: 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 10. ust. 13. stanowi: 
„Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy kombajnów  
w terminie do 48 godzin. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na 
własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły 
na miejsce, a Wykonawca dokona ich wymiany przy obecności przedstawicieli 
Zamawiającego.” 
Wnosimy o zmianę zapisu § 10. ust. 13. WZORU UMOWY na następujący: 

„Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy kombajnów  

w terminie do 48 godzin, lub innym wzajemnie uzgodnionym. Podzespoły wymagające 

wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne 

Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona ich wymiany przy 

obecności przedstawicieli Zamawiającego. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 23: 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 11. ust. 1. pkt1) stanowi: 
„Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu najmu ustalonego w § 4 dokonać: 
1) Demontażu kombajnu przy udziale pracowników Zamawiającego” 
Wnosimy o zmianę zapisu § 11. ust. 1. pkt1) WZORU UMOWY na następujący: 

„Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu najmu ustalonego w § 4 dokonać: 

1) Udziału w demontażu kombajnu” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 24: 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 11. ust. 2. stanowi: 
„Zwrot kombajnu zostanie dokonany na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, 

po wydaniu kombajnu na powierzchnie w terminie do 20 dni od daty zakończenia najmu oraz 

sporządzenia protokołu kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.” 

Wnosimy o zmianę zapisu § 11. ust. 2. WZORU UMOWY na następujący: 

„Zwrot kombajnu zostanie dokonany na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, 

po wydaniu kombajnu na powierzchnię w terminie do 10 dni od daty zakończenia najmu oraz 

sporządzeniu protokołu kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 25: 
Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 12. ust. 1. pkt a), stanowi: 
„w przypadku opóźnienia w dostarczeniu w stosunku do terminu określonego w § 2. ust.1 pkt 
1) - 3) kombajnu lub dokumentów wymienionych w § 7. ust 1 pkt 2 – w wysokości czynszu 
najmu za 3 doby netto wg § 5. ust.1 pkt 1) – 3) w zależności od części zamówienia za każdy 
dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 5. ust 4 pkt 1) – 3) 
dla poszczególnej części zamówienia określonej w § 1. ust. 1 pkt 1) - 3).” 
Wnosimy o zmianę zapisu § 11. ust. 2 WZORU UMOWY na następujący: 

„w przypadku opóźnienia w dostarczeniu w stosunku do terminu określonego w § 2. ust.1 pkt 
1) - 3) kombajnu lub dokumentów wymienionych w § 7. Ust 1 pkt 2 – w wysokości czynszu 
najmu za 1 dobę netto wg § 5. Ust.1 pkt 1) – 3) w zależności od części zamówienia za każdy 
dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 5. ust 4 pkt 1) – 3) 
dla poszczególnej części zamówienia określonej w § 1. ust. 1 pkt 1) - 3).” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 26: 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 12. ust. 1. pkt b), stanowi: 
„w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godzin od momentu 
zgłoszenia awarii – w wysokości 2 000,00 zł za każde kolejne 8 godzin powyżej tego czasu, 
nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 5. ust 4 pkt 1) – 3) dla poszczególnej 
części zamówienia określonej w § 1. ust. 1 pkt 1) - 3).” 
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Wnosimy o zmianę zapisu § 11. ust. 11.1. pkt b) WZORU UMOWY na następujący: 

„w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godzin od momentu 
zgłoszenia awarii – w wysokości 1 000,00 zł za każde kolejne 8 godzin powyżej tego czasu, 
nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 5. ust 4. Pkt 1) – 3) dla poszczególnej 
części zamówienia określonej w § 1. ust. 1 pkt 1) - 3).” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 27: 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 12. ust. 2., stanowi: 
„Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.” 

Wnosimy o usunięcie tego zapisu z treści SIWZ. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 28: 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 12. 
Wnosimy o dodanie do § 12. WZORU UMOWY ust. 7 o następującej treści: 
„Strony rezygnują z roszczeń za szkody pośrednie związane z realizacją Umowy. Między 
innymi straty produkcji, straty w zyskach, dodatkowe koszty produkcji, dodatkowe koszty 
bankowe itp.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 29: 

„Prosimy o doprecyzowanie treści §2 ust. 2 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy  
– poprzez nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: „Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu (przyśpieszenia, opóźnienia) dostawy i rozpoczęcia najmu 
kombajnu o okres nie przekraczający 30 dób. Zamawiający zobowiązany jest o zmianie 
terminu dostawy powiadomić Wykonawcę na piśmie minimum na 30 dni przed planowanym 
zmienionym terminem dostawy kombajnu”. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 30: 

Zwracamy się o wyjaśnienie, jak należy interpretować treść § 4 ust. 3 załącznika nr 9 do 
SIWZ – wzór umowy – tj. sprecyzowanie, czy do rozpoczęcia najmu, oprócz podpisania 
umowy i protokołu odbioru technicznego, będzie wymagane także złożenie przez 
Zamawiającego odrębnego zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o sprecyzowanie zapisów 
umowy poprzez wyczerpujące określenie, które mogą spowodować, że zamówienie nie 
zostanie złożone oraz określenie wzoru zamówienia lub wykreślenie tego postanowienia 
z umowy”. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 31: 
 

§ 6 ust. 1 Umowy – zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 08.03.2013 r. o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych (Dz. U.2013.403) Jeżeli strony transakcji handlowej (…), 
przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek 
ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia 
i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 
wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia 
pieniężnego. Zatem jeżeli faktura zostanie doręczona na więcej niż30 dni przed terminem 
zapłaty (termin płatności jest liczony od końca miesiąca) Wykonawcy będzie zatem 
przysługiwało prawo do dochodzenia od Zamawiającego odsetek ustawowych od 31 dnia po 
doręczeniu faktury do dnia zapłaty lub do dnia wymagalności jeżeli zapłata nastąpi po dniu 
wymagalności.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 32: 

„Zwracamy się o doprecyzowanie treści § 10 ust. 13 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy 
– poprzez określenie, do którego momentu będzie liczony wskazany w tym postanowieniu 
termin 48 godzin na wykonanie napraw gwarancyjnych – proponujemy aby ten termin liczony 
był od momentu przystąpienia do naprawy.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 33: 

„Zwracamy się o doprecyzowanie niejasnego sformułowania „proste awarie”, zawartego 
w § 10 ust. 13 załącznika nr 9 SIWZ – wzór umowy – poprzez wskazanie rodzaju awarii lub 
elementu (zespołu, podzespołu), którego taka awaria miałaby dotyczyć.” 
 

Odpowiedź: 

§ 10 ust. 13. załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy nie zawiera sformułowania  
„proste awarie”.  
W dotychczasowej współpracy proste awarie usuwane są przez przeszkolonych 
pracowników Zamawiającego każdorazowo po uprzednich konsultacjach z serwisem 
Wykonawcy. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 34: 

„W związku z treścią § 10 ust. 15 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy – zwracamy się 
o wyjaśnienie, czy umowa serwisowa, o której mowa w tym postanowieniu zostanie 
podpisana wraz z umową w przedmiocie najmu kombajnów, czy też będzie to odrębna 
umowa w każdym przypadku wystąpienia awarii w zakresie nie objętym gwarancją, 
zwracamy się także o przedstawienie proponowanego wzoru takiej umowy serwisowej.” 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 10 ust. 15. załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy, Wykonawca będzie 
wykonywał dla napraw  nie objętych gwarancją usługi odpłatnie w oparciu o odrębną umowę 
serwisową. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 35: 

„Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza modyfikację w treści § 12 ust. 1 
lit. a i b załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy – poprzez zastąpienie w tych 
postanowieniach słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki” i nadanie tym postanowieniom 
następującego brzmienia: 

a) w przypadku zwłoki w dostarczeniu w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 
pkt. 1)-3) kombajnu lub dokumentów wymienionych w §7 ust. 1 pkt 2 – w wysokości 
czynszu najmu za 3 doby netto wg §5 ust. 1 pkt. 1)-3) w zależności od części 
zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej 
w §5 ust. 4 pkt. 1)-3) dla poszczególnej części zamówienia określonej w §1 ust. 1         
pkt 1)-3). 

b) W przypadku zwłoki w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godzin od momentu 
zgłoszenia awarii – w wysokości 2.000,00 zł za każde kolejne 8 godzin powyżej tego 
czasu, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w §5 ust. 4pkt 1)-3) dla 
poszczególnej części zamówienia określonej w §1 ust. 1 pkt 1)-3)”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 36: 

„Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści § 12 ust. 5 
załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy – na następującą: „Żądanie odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżenia kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym 
każda ze Stron może dochodzić od drugiej Strony odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wartości brutto umowy”.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 37: 

„Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza modyfikację § 13 załącznika nr 9 
do SIWZ – wzór umowy – w ten sposób, aby oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację, 
było składane przez obydwie strony umowy, w przypadku, gdy Wykonawca lub jego podmiot 
dominujący również jest spółką publiczną.” 
 

Odpowiedź: 

§ 13 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy nie zawiera w sobie zapisów dotyczących  
o wyrażenie zgody na publikacje. Zapisy takie zawiera § 15 załącznika nr 9 do SIWZ  
– wzór umowy, które Zamawiający podtrzymuje w całości. 
 
 


