
Jaworzno, dnia 23.05.2007 
 

Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu 

 
 

Sprawa nr 19/2007/RZP/BL 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
  nieograniczonego na „Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową  
  gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb ZG JANINA” 
 
   

WYJAŚNIENIA TRE ŚCI ZAPISÓW SIWZ  
 
 

  W związku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawców zainteresowanych 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  

nieograniczonego na „Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową  

gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb ZG JANINA”, Zamawiający – Południowy 

Koncern Węglowy SA w Jaworznie, działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień 

publicznych cytuje zadane pytania (nie ujawniając autora pytań) oraz udziela stosownych 

odpowiedzi wyjaśniając treści niektórych zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ). 

Załączone do niniejszego pisma odpowiedzi zamawiającego na pytania wykonawców 
- stają się obowiązujące dla wszystkich wykonawców biorących udział  
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

W załączeniu: 

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego. 

 
     
 



Załącznik do pisma z dnia 23.05.2007 
Sprawa nr 19/2007/RZP/BL 

 
 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJ ĄCEGO 
dotyczące treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o wyjaśnienie niŜej wskazanych zapisów: 
 
Strona 16, Rozdział VI, pkt 5.6. 
 
Rysunki przedstawiające posadowienie kombajnu na członie trasy przenośnika ścianowego 
- Rybnik 850 z członami trasy 1500/E295/842  
- JOY z członami trasy 1500/E298/800   
z określeniem odstępów ruchowych tj.: 
- wysokość na trasie PZS z połoŜonymi i podniesionymi osłonami, 
- szerokość „ ścieŜki kombajnowej”, 
- podcięcie spągu w trasie przenośnika, 
- prześwit pomiędzy kombajnem a członem trasy przenośnika z podaniem wymiarów [szer. x  wys.] 
oraz powierzchni przekroju  [m2]. 
 
Prosimy o przesłanie przekrojów trasy przenośników w formie rysunków, oraz w wersji 
elektronicznej w postaci pliku AutoCad w celu wykonania wymaganych analiz. 
 
Odpowiedź: 
Rysunki zostały w uzupełnieniu SIWZ przedstawione w postaci załącznika nr1b) do SIWZ. 
Zamawiający nie dysponuje rysunkami w postaci  plików (*.dwg) w formacie ACad. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o wyjaśnienie niŜej wskazanych zapisów: 
 
Strona 15 SIWZ, pkt III Wymagane techniczne cechy konstrukcyjne i uŜytkowe, które 
spełniać musi przedmiot zamówienia, pkt 13, oraz  
Strona 19 SIWZ zał. 1.a do SIWZ Wykaz spełnienia istotnych dla zamawiającego wymagań i 
parametrów technicznych, część B, pkt 12 
 
„Na górnej powierzchni skrzyni aparatury elektrycznej kombajnu nie moŜe być pokryw 
ognioszczelnych”. 
 
Czy ze względu na rozwiązania konstrukcyjne stosowane w kombajnach ścianowych, przy 
zachowaniu wymogu, Ŝe konstrukcja kombajnu powinna zapewnić wymianę wszystkich 
części od strony sekcji obudowy zmechanizowanej lub ociosu ściany, Zamawiający wyraŜa 
zgodę na zmianę treści powyŜszych zapisów na: 
„Na górnej powierzchni kombajnu nie moŜe być pokryw ognioszczelnych.”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę  wyŜej wymienionych zapisów. 
 



Pytanie nr 3: 
 
W załączniku nr 1 do SIWZ Punkt IV, podpunkt a, układak kablowy – 150m, do 
prowadzenia w ścianie przewodu kombajnowego i węŜa wodnego do kombajnu widnieje 
UKT-23 lub równowaŜny. Czy Zamawiający moŜe sprecyzować typ układaka w związku z 
nieścisłością wynikającą  z Punktu III, podpunkt 17, gdzie mowa jest o składaku typ UKT-2 ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dostawy układaka typu UKT-2 w wykonaniu UKT-23.  
W oznaczeniu UKT-23;  2- oznacza typ, wielkośc, 3-oznacza wykonanie połączeń elementów 
układaka segmentami ze stali nierdzewnej. 
 
 
Pytanie nr 4: 
 
Prosimy o podanie zakresu pracy górniczej obudowy zmechanizowanej z którą będzie 
współpracować przedmiot zamówienia ? 
 
Odpowiedź: 
Zakres pracy górniczej obudowy zmechanizowanej z którą będzie współpracować przedmiot 
zamówienia wynosi min 1,9 m, max 3,6m. 
 
 
Pytanie nr 5: 
 
W załączniku nr 4 do SIWZ § 1 pkt 3 widnieje: termin realizacji umowy: od dnia 
10.10.2007 do dnia 05.03.2010 roku, w tym dostawa do dnia 10.10.2007 r., najem na okres 
około 866 dni od dnia odbioru technicznego na dole w miejscu pracy, przy czym termin 
odbioru nie później niŜ 21 dni od dostawy. Czy Zamawiający moŜe sprecyzować ilość dni 
dzierŜawy przedmiotu zamówienia, oraz czy moŜe sprecyzować termin dostawy w związku z 
nieścisłością wynikającą z § 2 pkt 1, gdzie jest mowa o terminie dostawy 20.10.2007r. ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w załączniku nr 4 do SIWZ. 
§ 2 pkt 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na własny koszt i ryzyko kombajn  
do Zakładu Górniczego JANINA w terminie do dnia 10.10.2007r.” 
 
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian i oznaczają: 
a) termin realizacji umowy: od dnia 10.10.2007 do dnia 05.03.2010 roku,  
b)dostawa do dnia 10.10.2007 r.,  
c) najem na okres około 866 dni od dnia odbioru technicznego na dole w miejscu pracy, przy 
czym termin odbioru zostanie dokonany nie później niŜ 21 dni od dostawy. 
 



Pytanie nr 6: 
 
W załączniku nr 1 do SIWZ § 5 pkt. 7, Przeszkolenie w ramach niniejszej umowy, 30 
pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli przedmiotu najmu w 
terminie obustronnie uzgodnionym. Czy Zamawiający dopuszcza zapis: Przeszkolenie w 
ramach niniejszej umowy, 30 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i 
kontroli przedmiotu najmu w terminie obustronnie uzgodnionym, w grupach nie większych 
niŜ 6 osób dziennie ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający interpretuje zapis o „….terminie obustronnie uzgodnionym…” jako uzgodnienia 
dokonane w zakresie czasu i harmonogramu przeprowadzenia szkolenia, a więc równieŜ 
obejmuje to wielkość grup odbywających szkolenie. 
Nie dokonuje się zmian zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ § 5 pkt. 7 
 
 
Pytanie nr 7: 
 
W załączniku nr 4 do SIWZ § 8 pkt. 7, podpunkt d, Czy Zamawiający dopuszcza  zmianę 
zapisu w brzmieniu: części szybkozuŜywające się tj. dysze do zraszania, osłony, 
uszczelnienia, przewody hydrauliczne, przewody wodne, elementy złączne, elementy jezdne 
(płozy, ślizgi, prowadniki wewnętrzne, koła trakowe), wkłady filtrów olejowych i wodnych, 
skrętne wałki bezpieczeństwa, kołki do ładowarki, bezpieczniki elektryczne topikowe, 
noŜowe, okablowanie elektryczne zewnętrzne kombajnu oraz wszystkie elementy, które 
zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych. ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ § 8 pkt. 7, podpunkt d. 
 
 
Pytanie nr 8: 
 
W załączniku nr 4 do SIWZ § 10 pkt. 1, podpunkt a, Czy Zamawiający dopuszcza zmiany 
kary umownej w przypadku wystąpienia zwłoki w dostawie w wysokości 1-krotnej dobowej 
stawki najmu za kaŜdy dzień zwłoki, nie więcej niŜ 10% kwoty netto określonej w § 3 ust. 4 ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany kar umownych. 
 
 

 
 

 

 


