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Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 

Sprawa nr 50/2009/EEZP/AP 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na „Dostawy części zamiennych do podwieszanych kolejek spalinowych dla potrzeb 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  
– sprawa nr 50/2009/EEZP/AP 

 
WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawy części zamiennych do podwieszanych 
kolejek spalinowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  
na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz 
odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie 1  
 
Po przeanalizowaniu zakresu dostaw dla zadania nr 4 w tabelach nr IV.A oraz IV.B stwierdziliśmy, Ŝe 
nie obejmuje on pełnego asortymentu części zamiennych dla ciągników spalinowych produkcji SMT 
Scharf, a jednocześnie nigdzie w SIWZ nie wspomina się o dołączeniu pełnego cennika Producenta, co 
było dotychczasową praktyką. Wykazy załączone do oferty nie zawierają w sobie większości części 
dla ciągnika typu DZ1500 2+3. Powoduje to, Ŝe w sytuacji, gdy kopalnia będzie potrzebowała 
określonej części nie będzie moŜna jej zamówić, gdyŜ nie będzie ona wchodziła w skład załącznika do 
oferty, a później do umowy. Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę, Ŝe umowa serwisowa obowiązująca 
pomiędzy naszymi spółkami jest ściśle skorelowana z umową na dostawy części zamiennych i 
powołuje się na jej cennik. W tej sytuacji pozostawienie okrojonego zakresu przetargu na dostawy 
części moŜe bardzo utrudnić, o ile nie sparaliŜować dostawy części i działania serwisowe na 
kopalniach PKW S.A. w zakresie podwieszanych ciągników spalinowych produkcji SMT Scharf. 
 
Odpowiedź 1: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SIWZ. 
 
Pytanie 2  
 
W nawiązaniu do poprzednich umów na dostawy części zamiennych wnioskujemy o wyraŜenie zgody 
i zmianę w tabelach cenowych, w taki sposób aby moŜna było przedstawić ceny części w Euro. Po raz 
kolejny pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe to rozwiązanie równomiernie rozkłada ryzyka kursowe na 
Wykonawcę i Zamawiającego i do tej pory było akceptowane przez obie strony. 
 
Odpowiedź 2: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące waluty rozliczenia zamówienia. 
 


