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postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

Sprawa nr: 89/2011/EEZP/IZ 
 

 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną 
instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym 
okresie najmu dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy 
Janina”. 

 
WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem  

i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną  

w całym okresie najmu dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy 

Janina”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie 

Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego. 

Pytanie 1: 
 
Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 8 Projekt umowy § 11 pkt 4  
Obie strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 
kary umowne. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie w/w zapisu i nadanie mu niżej 
proponowanej lub równoważnej treści: 
 
,, Obie strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 
kary umowne do wartości brutto wynagrodzenia określonego w  § ust 4”. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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Pytanie 2: 
 
Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 8 Projekt umowy § 9 pkt 10 
Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy przedmiotu najmu. 
Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do 
Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce,  
a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. 
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników 
Zamawiającego. 
 
Zamawiający doprecyzowuje w/w zapis poprzez nadanie mu niżej proponowanej  
lub równoważnej treści: 
 
,, Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy przedmiotu 
najmu. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do 
Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce,  
a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. 
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników 
Zamawiającego, po wcześniejszym powiadomieniu o tym Wykonawcy”. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 8 Projekt umowy w § 9 pkt 10 SIWZ: 
 
było: 
 
Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy przedmiotu najmu. 

Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt  

do Zamawiającego. Służby techniczne  Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce,  

a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. 

Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników 

Zamawiającego. 

 
nowe brzmienie: 
 
,, Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy przedmiotu 
najmu. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt  
do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce,  
a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. 
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników 
Zamawiającego, po wcześniejszym powiadomieniu o tym Wykonawcy(nie dotyczy części 
szybko zużywających się)”. 
 
Pytanie 3: 
 
Zgodnie z SIWZ pkt IV ppkt 5 – Zamawiający wymaga dołączenia do oferty rysunku 
posadowienia kombajnu na przenośniku ścianowym pod obudową zmechanizowaną, całego 
kombajnu wraz z wymiarami oraz głównych podzespołów kombajnu z wymiarami. W celu 
spełnienia w/w wymagania prosimy o przesłanie rysunków rynny przenośnika PSZ-950 
NOWOMAG (przekrój poprzeczny oraz wymiary gabarytowe w trzech rzutach) oraz 
rysunków obudowy zmechanizowanej Glinik 20/41-POz (podstawowe wymiary gabarytowe 
wraz ze wszystkimi zwymiarowanymi elementami wymaganymi do połączenia obudowy  
z przenośnikiem). 
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Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia treść pkt IV ppkt 5 SIWZ o rysunki: 
1. Przekrój przez ścianę (obudowa zmechanizowana Glinik 20/41 POz współpracująca  

z przenośnikiem ścianowym PSZ- 950 NOWOMAG – Załącznik nr 1c do SIWZ. 
2. Przekrój trasy przenośnika PSZ-950 NOWOMAG – Załącznik nr 1d do SIWZ.  

 
Pytanie 4: 
 
Zgodnie z SIWZ Załącznik nr 1 pkt 1.17 (Wymagania techniczno-konstrukcyjne  
dla kombajnu) – Zamawiający wymaga prawidłowej współpracy kombajnu z napędami 
przenośnika ścianowego zabudowanego w ścianie. W celu spełnienia w/w wymagania 
prosimy o przesłanie rysunków napędu wysypowego i zwrotnego oraz odjazdów przenośnika 
PSZ-950 NOWOMAG w trzech rzutach wraz z podaniem podstawowych wymiarów. 
  
Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia treść Załącznika nr 1 pkt 1.17 SIWZ o rysunek: 
  

1. Napęd wysypowy i zwrotny przenośnika PSZ-950 NOWOMAG – Załącznik nr 1e  
do SIWZ. 

 
 
 
Załączniki nr 1c, 1d, i 1e do SIWZ umieszczone są na stronie internetowej 
Zamawiającego w osobnych plikach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


