
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wydział Zamówień Publicznych 
ul. Grunwaldzka 37 
43-600 Jaworzno 
tel. +48 32 618 5302 
fax.+48 32 615 59 42 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Jaworzno, dn. 14.12.2010 r. 
 
 
 
 
  

Wykonawcy zainteresowani 
post ępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

Sprawa nr: 66/2010/EEZP/IZ 
 

 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do 
kombajnów ścianowych i chodnikowych stosowanych w Zakładach Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego SA”. 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do 

kombajnów ścianowych i chodnikowych stosowanych w Zakładach Górniczych 

Południowego Koncernu Węglowego SA”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w załączeniu cytujemy pytania Wykonawców, odpowiedzi Zamawiającego oraz 

treść dokonanych zmian w SIWZ. 

W związku z dokonanymi zmianami w SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu 

sektorowym numer: 2010/S 221-338852 z dnia 13.11.2010 opublikowanego w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, na podstawie art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert: 

a) dokonuje zmiany  terminu składania ofert określonego w sekcji XI ust. 4 SIWZ  

z „do dnia 21.12.2010 r. do godz. 10:00” na „do dnia 07.01.2011 r. do godz. 10:00”.  

b) dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert określonego w sekcji XI ust. 6 SIWZ  

z „dnia 21.12.2010r. o godz. 11:00” na „dnia 07.01.2011r. o godz. 11:00”. 

 

Miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
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Załącznik do pisma z dnia 14.12.2010r. 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy fabrycznie 
nowych części zamiennych do kombajnów ścianowych i chodnikowych 
stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA” 
– sprawa nr 66/2010/EEZP/Iś. 

 
PYTANIE NR 1:  
 
W ustępie IV. pkt. 4 ppkt 2 zamawiający na potwierdzenie spełnienia wymogu zawartego w 
punkcie 4 Ŝąda od wykonawcy, który nie jest producentem kombajnu dołączenia do oferty 
dokumentu w postaci: 
kserokopii certyfikatu zgodności wydanego przez uprawnioną jednostkę do oceny 
przedmiotu zamówienia, potwierdzające zgodność wyrobu z dokumentacją techniczną, 
normami oraz moŜliwość bezpiecznego stosowania przedmiotu zamówienia w zakładach 
górniczych, 
 
oraz oświadczenia o treści: 
 
„Oświadczamy, Ŝe oferowane przez nas części zamienne mogą być bezpiecznie 
stosowane w kombajnach ścianowych/chodnikowych /* Zamawiającego" (wzór 
oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 5do SIWZ)..." 
 
Jednocześnie w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 1.8 
Zamawiający określił, Ŝe: 
 
„...Z kaŜdą dostawą części zamiennych do magazynów Zamawiającego Wykonawca, który 
jest Producentem danego typu kombajnu powinien dostarczyć: 
a) specyfikację towaru, 
b) świadectwo jakości wyrobu, 
c) kartę gwarancyjną, 
d) świadectwo zgodności.  
 
W przypadku dostawy części zamiennych równowaŜnych dodatkowo: 
 

dokument autoryzacji Producenta kombajnu lub certyfikat zgodności wydany przez 
uprawnioną jednostkę do oceny wyrobu potwierdzający zgodność wyrobu..." 
 
śądanie dołączenia do oferty wykonawcy, nie będącego producentem maszyny, kserokopii 
certyfikatów zgodności dla wszystkich oferowanych pozycji (a jest ich kilka tysięcy!!!) jest 
dodatkowym obciąŜeniem, wręcz niemoŜliwym do wykonania i w znaczny sposób 
komplikuje złoŜenie oferty, co naszym zdaniem narusza zasadę równego traktowania 
wykonawców zawartą w Art. 7 ust.l Ustawy Prawo zamówień publicznych. UwaŜamy, Ŝe na 
etapie składania ofert dołączenie certyfikatów jest zbędne, gdyŜ zgodnie z cytowaną 
treścią zał. nr 1 do SIWZ certyfikat powinien być dostarczony wraz. z dostawą. 
 
W związku z powyŜszym wnosimy o modyfikację zapisów SIWZ w ten sposób, Ŝe zamiast 
dołączenia certyfikatów do oferty, wykonawca nie będący producentem maszyny złoŜy 
oświadczenie, Ŝe z kaŜdą dostawą dostarczy certyfikat zgodności wydany przez uprawnioną 
jednostkę do oceny wyrobu potwierdzający zgodność wyrobu z dokumentacją techniczną, 
normami oraz moŜliwość bezpiecznego stosowania przedmiotu zamówienia w zakładach 
górniczych. 
 
 



Strona 3 z 14 
 
 

3 
 

ODPOWIEDŹ NR 1: 
 

1) Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści zapisu SIWZ – Ust ęp IV, pkt.4, ppkt. 2  
 
Było: 
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem kombajnu 
ścianowego/chodnikowego, dla którego części zamienne oferuje: 

 
- autoryzację Producenta kombajnu ścianowego/chodnikowego lub jego pisemna zgoda  

o moŜliwości zastosowania oferowanych przez Wykonawcę części zamiennych do 
kombajnu ścianowego/chodnikowego/* dla którego oferuje części zamienne.  

 
lub dokumentu w postaci: 

 
- kserokopii certyfikatu zgodności wydanego przez uprawnioną jednostkę do oceny 

przedmiotu zamówienia, potwierdzające zgodność wyrobu z dokumentacją  
techniczną, normami oraz moŜliwość bezpiecznego stosowania przedmiotu 
zamówienia w zakładach górniczych,   
 
oraz oświadczenia o treści: 
 

„Oświadczamy, Ŝe oferowane przez nas części zamienne mogą być bezpiecznie 
stosowane w kombajnach ścianowych/chodnikowych/* Zamawiającego”    
(wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ) 

 

nowe brzmienie: 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem kombajnu 
ścianowego/chodnikowego, dla którego części zamienne oferuje: 

 
- autoryzację Producenta kombajnu ścianowego/chodnikowego lub jego pisemna zgoda  

o moŜliwości zastosowania oferowanych przez Wykonawcę części zamiennych do 
kombajnu ścianowego/chodnikowego/* dla którego oferuje części zamienne.  

 
lub dokumentu w postaci: 
 
- kserokopii certyfikatu zgodności dla części zawartych w podstawowym zakresie 

zamówienia, wydanego przez uprawnioną jednostkę do oceny przedmiotu 
zamówienia, potwierdzające zgodność wyrobu z dokumentacją techniczną, normami 
oraz moŜliwość bezpiecznego stosowania przedmiotu zamówienia w zakładach 
górniczych  

 
oraz oświadczenia o treści: 

 
„Oświadczamy, Ŝe oferowane przez nas części zamienne mogą być bezpiecznie 

stosowane w kombajnach ścianowych/chodnikowych/* Zamawiającego”    
(wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ) 

 
2) Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści zapisu SIWZ – Zał ącznik nr 5 do SIWZ pkt.5b: 

 
Było: 
 
lub dokument w postaci: 

5b) kserokopię certyfikatu zgodności wydanego przez uprawnioną jednostkę do oceny 
przedmiotu zamówienia, potwierdzającą zgodność wyrobu z dokumentacją techniczną, 
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normami oraz moŜliwość bezpiecznego stosowania przedmiotu zamówienia w  
zakładach górniczych/* 

 
nowe brzmienie: 
 

lub dokument w postaci: 
 
5b) kserokopię certyfikatu zgodności dla części zawartych w podstawowym zakresie 

zamówienia, wydanego przez uprawnioną jednostkę do oceny przedmiotu zamówienia, 
potwierdzającą zgodność wyrobu z dokumentacją techniczną, normami oraz moŜliwość 
bezpiecznego stosowania przedmiotu zamówienia w zakładach górniczych  

 
3) Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści zapisu SIWZ – Zał ącznik nr 8 do SIWZ §4 ust.1  

lit. c: 
 
Było:  
c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego 
od wad, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów 
objętych zwłoką za kaŜdy dzień zwłoki. 
 
nowe brzmienie: 
c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego 
od wad, o którym mowa w § 2 ust. 4, 5 i 6 - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów 
objętych zwłoką za kaŜdy dzień zwłoki. 
 
 

SIWZ, Załącznik nr 1 pkt.1.9, zał. nr 2 pkt. III i zał. nr 8 § 2 pkt. l5:  
 
PYTANIE NR 2:  
 
Czy z uwagi na to. iŜ wyłączenia z gwarancji nie są ujęte w DTR/ instrukcji uŜytkowania 
maszyny, poniewaŜ takie wyłączenia znajdują się w odrębnej umowy najmu  
w oparciu o którą jest obecnie eksploatowany kombajn. Zamawiający wyraŜa zgodę na 
modyfikacje i uszczegółowienie zapisu do następującej postaci: „Na dostarczony towar 
Wykonawca udziela gwarancji na okres …………miesięcy od dnia dostawy części zamiennych 
do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i LibiąŜu za wyjątkiem części podlegających innemu 
okresowi gwarancji zgodnie z DTR/instrukcją uŜytkowania Producenta maszyny/urządzenia - 
kombajnu/ umowy najmu kombajnu. 
 
ODPOWIEDŹ NR 2:  
 

1) Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści zapisu SIWZ – Zał. nr 1 do SIWZ, pkt.1.9.    
 
Było: 
1.9 Wymagana gwarancja min. 12 miesięcy od dnia dostawy części zamiennych do 

magazynu Zamawiającego w Jaworznie i LibiąŜu za wyjątkiem części podlegających 
innemu okresowi gwarancji niŜ określony powyŜej lub wyłączonych z gwarancji zgodnie  
z DTR/instrukcją uŜytkowania Producenta maszyny/urządzenia – kombajnów. 

 
nowe brzmienie: 
1.9 Wymagana gwarancja min. 12 miesięcy od dnia dostawy części zamiennych do 

magazynu Zamawiającego w Jaworznie i LibiąŜu za wyjątkiem części 
szybkozuŜywających się: wałków skrętnych silników organów, wałków skrętnych silników 
posuwu, uszczelnień oraz elementów złącznych układu wodnego ramion urabiających, 
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bezpieczników elektrycznych, filtrów, wkładów do filtrów, pakietów osuszających, dysz 
zraszających, tulei i noŜy organów urabiających oraz noŜy kruszarek. 

 
2) Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści zapisu SIWZ – Zał. nr 2 do SIWZ pkt. III. 

 
Było: 
Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………. miesi ęcy od dnia 
dostawy części zamiennych do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i LibiąŜu za 
wyjątkiem części podlegających innemu okresowi gwarancji niŜ określony powyŜej lub 
wyłączonych z gwarancji zgodnie z DTR/instrukcją uŜytkowania Producenta 
maszyny/urządzenia – kombajnu. 
 
nowe brzmienie: 
Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………. miesi ęcy od dnia 
dostawy części zamiennych do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i LibiąŜu za 
wyjątkiem części szybkozuŜywających się: wałków skrętnych silników organów, wałków 
skrętnych silników posuwu, uszczelnień oraz elementów złącznych układu wodnego ramion 
urabiających, bezpieczników elektrycznych, filtrów, wkładów do filtrów, pakietów 
osuszających, dysz zraszających, tulei i noŜy organów urabiających oraz noŜy kruszarek. 
 
 

3) Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści zapisu SIWZ - Zał. nr 8 do SIWZ § 2 pkt. l5 
 
Było: 
15. Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres ……… miesięcy,  
za wyjątkiem części podlegających innemu okresowi gwarancji niŜ określony powyŜej lub 
wyłączonych z gwarancji zgodnie z DTR/instrukcją uŜytkowania Producenta 
maszyny/urządzenia – kombajnów ścianowych i chodnikowych. Okres gwarancji liczony 
będzie od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w LibiąŜu. 
 
nowe brzmienie: 
15. Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres ……… miesięcy,  
za wyjątkiem części szybkozuŜywających się: wałków skrętnych silników organów, wałków 
skrętnych silników posuwu, uszczelnień oraz elementów złącznych układu wodnego ramion 
urabiających, bezpieczników elektrycznych, filtrów, wkładów do filtrów, pakietów 
osuszających, dysz zraszających, tulei i noŜy organów urabiających oraz noŜy kruszarek. 
 Okres gwarancji liczony będzie od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w 
Jaworznie lub w LibiąŜu. 
 
 

SIWZ, Załącznik nr 1 pkt.1.10, zał. nr 2 pkt. II i zał. nr 8 § 2 pkt. 1:  
 
PYTANIE NR 3:  
 
W celu określenia minimum logistycznego i wyeliminowana zamówień, których transport ze 
względu na zbyt niską wartość byłby ekonomicznie nieopłacalny proponujemy kwotę do jakiej 
transport odbywałby się na koszt Zamawiającego? 
 
Dla pkt.1.10 
„Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie bieŜących zamówień wysłanych 
pocztą lub faksem. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie moŜe przekroczyć 30 
dni otrzymania zamówienia. 
Dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów do kwoty 10 000,00 zł netto odbywać 
się będzie na koszt Zamawiającego." 
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Dla zał. Nr 2 pkt.11 
,.Przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie bieŜących zamówień wysyłanych 
pocztą lub raksem. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie moŜe przekroczyć 30 dni 
od dnia otrzymania zamówienia. 
Dostawa części zamiennych podzespołów i zespołów do kwoty 10 000,00zł netto odbywać 
się będzie na koszt Zamawiającego." 
 
Dla zał. Nr 8 §2 pkt. l 
„ Wydanie towaru nastąpi w magazynie Zamawiającego w Jaworznie lub LibiąŜu. 
Dla dostaw części zamiennych, podzespołów i zespołów do kwoty 10 000.00 zł netto 
wydanie towaru nastąpi w magazynie Wykonawcy.'' 
 
ODPOWIEDŹ NR 3:  
 

1) Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści zapisu SIWZ - Zał. nr 1 do SIWZ pkt. 1.10. 
 
Było: 
„1.10. Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie bieŜących zamówień wysyłanych 
pocztą lub faksem. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie moŜe przekroczyć 30 dni 
od dnia otrzymania zamówienia.” 
 
Nowe brzmienie: 
„1.10. Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie bieŜących zamówień wysyłanych 
pocztą lub faksem. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie moŜe przekroczyć 45 dni 
od dnia otrzymania zamówienia” 
 

2) Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści zapisu SIWZ - Zał. nr 2 pkt. II. 
 
Było: 
,.Przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie bieŜących zamówień wysyłanych 
pocztą lub faksem. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie moŜe przekroczyć 30 dni 
od dnia otrzymania zamówienia.” 
 
Nowe brzmienie: 
,.Przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie bieŜących zamówień wysyłanych 
pocztą lub faksem. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie moŜe przekroczyć 45 dni 
od dnia otrzymania zamówienia.” 
 

3) Zał. nr 8 § 2 pkt. 1 - Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 

SIWZ, Załącznik nr 1 pkt.l.8. zał. nr 8 § 2 pkt.4:  
 
PYTANIE NR 4:   
 
Czy Zamawiający pod nazwą dokumentu o którym mowa w ppkt;  
a) „specyfikacja towaru" - rozumie dokument standardowo wystawiany z kaŜdym 
wydawanym towarem tj.. wydanie zewnętrze „WZ" na którym jest wyspecyfikowany 
sprzedany towar? 
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ODPOWIEDŹ NR 4:  
 
Tak. Zamawiający pod nazwą dokumentu „specyfikacja dostawy” – rozumie dokument 
standardowo wystawiany z kaŜdym wydawanym towarem tj.. wydanie zewnętrze „WZ",  
lub inny dokument, na którym jest wyspecyfikowany sprzedany towar.  
 
PYTANIE NR 5:   
 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli do umowy zostaną dołączone ogólne 
warunki gwarancji, a wraz z dostawą części zamiennych Wykonawca dołączy specyfikację 
towaru (tj. wydanie zewnętrzne ,.WZ”) na którym to dokumencie określona, będzie udzielona 
gwarancja? 
 
ODPOWIEDŹ NR 5:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące rodzaju dokumentów jakie powinien 
dostarczyć Producent danego typu kombajnu wraz z dostawą części zamiennych do 
magazynów Zamawiającego. 
 
PYTANIE NR 6:   
 
W związku z. tym, Ŝe wymagane jest od Wykonawcy dostarczenie wraz  
z dostawą dokumentu pt. „świadectwo zgodności", a przedmiotem dostaw są między innymi 
części zamienne nie będące urządzeniami budowy przeciwwybuchowej (np. koła zębate, 
tuleje, sworznie itd."): 
Zamawiający wyraŜa zgodę na modyfikację i uszczegółowienie zapisu do następującej 
postaci: 
,. Z kaŜdą dostawą części zamiennych do magazynów Zamawiającego Wykonawca, który 
jest Producentem danego kombajnu powinien dostarczyć: 
……. 
d) świadectwo zgodności (tylko dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej)" 
 
ODPOWIEDŹ NR 6:  
 

      Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści zapisu SIWZ – Zał. nr 1 do SIWZ pkt IV, ppkt.1.8  
lit.d) oraz Zał. nr 8 do SIWZ §2 pkt.4 lit.d) 
 
Było: 
d) świadectwo zgodności. 
nowe brzmienie: 
d) świadectwo zgodności (dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej). 
 
PYTANIE NR 7:   
 
W zał. Nr 1 SIWZ pkt.l ppkt. 1.10 widnieje zapis: 
„Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie bieŜących zamówień wysyłanych 
pocztą lub faksem. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie moŜe przekroczyć 30 dni 
od dnia otrzymania zamówienia." 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia w/w punktu do poniŜszej postaci  
„Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie bieŜących zamówień wysyłanych 
pocztą lub faksem. Termin realizacji poszczególnych zamówień, po ich wcześniejszym 
pisemnym potwierdzeniu, nie moŜe przekroczyć 45 dni od dnia otrzymania zamówienia. 
Dopuszcza się inny wzajemnie uzgodniony termin realizacji zamówienia " 
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ODPOWIEDŹ NR 7:  
 
Wszelkie zmiany dotycz ące terminu realizacji poszczególnych zamówie ń Zamawiaj ący 
przedstawił w odpowiedzi na pytanie nr 3.  
 
 
 
PYTANIE NR 8:   
 
W zał. Nr 8 SIWZ (Projekt Umowy) par. 1 ust.3 widnieje: 
„Termin realizacji zamówienia nie moŜe być dłuŜszy niŜ ..............dni od dnia jego złoŜenia." 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia w/w punktu do poniŜszej postaci: 
„Termin realizacji zamówienia nie moŜe być dłuŜszy niŜ 45 dni od dnia jego złoŜenia lub inny 
wzajemnie uzgodniony." 
 
ODPOWIEDŹ NR 8:  
 
Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ w zał. Nr 8 (Projekt Umo wy) par. 1 ust.3  
 
PYTANIE NR 9:   
 
W zał. Nr 8 SIWZ (Projekt Umowy) par. 2 ust. l widnieje: 
„Wydanie towaru nastąpi w magazynie Zamawiającego w Jaworznie lub w LibiąŜu." 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia w/w punktu do poniŜszej postaci: 
„Wydanie towaru nastąpi w magazynie Zamawiającego w Jaworznie lub w LibiąŜu dla 
wartości dostawy powyŜej 10 000 zł netto. Dostawy o wartości do 10 000 zł netto 
Zamawiający odbiera transportem własnym z magazynu Sprzedającego."  
 
ODPOWIEDŹ NR 9:  
 
Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ w zał. Nr 8 (Projekt Umo wy) par. 2 ust.1  
 
 
PYTANIE NR 10:  
 
W zał. Nr 1 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) pkt. 1 ppkt. 1.8 oraz zał. Nr 8 SIWZ (Projekt 
Umowy) w par. 2 ust. 4 widnieje zapis: 
„ Z kaŜdą dostawą części zamiennych do magazynów Zamawiającego Wykonawca, który 
jest Producentem danego typu kombajnu powinien dostarczyć: 

a) specyfikację towaru, 
b) świadectwo jakości wyrobu, 
c) kartę gwarancyjną, 
d) świadectwo zgodności. ..."  

 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia w/w punktu do poniŜszej postaci: 
„ Z kaŜdą dostawą części zamiennych do magazynów Zamawiającego Wykonawca, który 
jest 
Producentem danego typu kombajnu powinien dostarczyć: 

a) wraz z pierwsza dostawa 
- dowód dostawy 

b) wraz z kaŜda dostawa 
- dowód dostawy" 
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ODPOWIEDŹ NR 10:  
 
Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ w zał. nr 1 do SIWZ pkt 1, ppkt.1.8 lit. a-c) oraz  
Zał. nr 8 do SIWZ  par. 2 ust.4 lit. a-c). Wyja śnienia i zmiany dotycz ące dokumentów, 
które ma dostarczy ć Wykonawca wraz z dostaw ą Zamawiaj ący przedstawił  
w odpowiedzi na pytanie nr 4 i 6.  
 
PYTANIE NR 11:  
 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na dopisanie w zał. Nr 8 SIWZ (Projekt Umowy) w par. 2 
ust. 5 zapisu w brzmieniu: 
„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy 
pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić 
na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 5 dni od daty otrzymania 
reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczania kary 
umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z par. 4 ust. 1 lit. b) 
umowy po upływie terminu, o którym jest mowa w par. 1 ust. 3 
 
ODPOWIEDŹ NR 11:  
 
Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ w zał. Nr 8 SIWZ (Projek t Umowy)  par. 2 ust. 5 
 
PYTANIE NR 12:  
 
W zał. Nr 8 SIWZ (Projekt Umowy) w par. 2 ust. 6 widnieje zapis:  
„W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona 
pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niŜ 
w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, 
dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od 
Zamawiającego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od 
Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym 
mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego 
towaru za kaŜdy dzień składowania." 
 
PYTANIE NR 13:  
 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia w/w punktu do poniŜszej postaci;  
„W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona 
pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niŜ 
w ciągu 14 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy i dostarczenia przedmiotu 
reklamacji do siedziby Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego reklamacji, 
dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad, W przypadku rozstrzygnięcia 
reklamacji na korzyść Zamawiającego koszty transportu przedmiotu reklamacji do siedziby 
Wykonawcy pokrywą Wykonawca. 
 
ODPOWIEDŹ NR 12 i 13:  
 
Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści zapisu SIWZ w zał. nr 8 do SIWZ  par.2 ust. 6  
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Było: 
„6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający 

dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę 
nie później niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad 
oraz odebrać od Zamawiającego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy 
odebrania od Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego 
terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie 
zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto 
składowanego towaru za kaŜdy dzień składowania." 

 
nowe brzmienie: 
„6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający 

dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę 
nie później niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na 
swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego towar wadliwy. W razie 
nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po 
upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany 
przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania 
Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą 
równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za kaŜdy dzień 
składowania." 

 
PYTANIE NR 14:  
 
W zał. Nr 8 SIWZ (Projekt Umowy) w par. 2 ust. 15 widnieje zapis: 
„Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres ……miesięcy, za wyjątkiem 
części podlegających innemu okresowi gwarancji niŜ określony powyŜej lub wyłączonych z 
gwarancji zgodnie z DTR/ instrukcją uŜytkowania Producenta maszyny/urządzenia -
kombajnów ścianowych i chodnikowych. Okres gwarancji liczony będzie od daty dostawy 
towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w LibiąŜu."  
 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia w/w punktu do poniŜszej postaci:  
„Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres 6 miesięcy, za wyjątkiem 
części podlegających innemu okresowi gwarancji niŜ określony powyŜej lub wyłączonych z 
gwarancji zgodnie z DTP/ instrukcją uŜytkowania Producenta maszyny /urządzenia oraz 
zgodnie z obowiązującą Umowa Serwisową - kombajnów ścianowych.  Okres gwarancji 
liczony będzie od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w 
LibiąŜu." 
 
ODPOWIEDŹ NR 14:  
 
Wszelkie zmiany dotycz ące okresu gwarancji Zamawiaj ący przedstawił w odpowiedzi 
na pytanie nr 2.  
 
PYTANIE NR 15:  
 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na uzupełnienie zapisu w zał. Nr 8 SIWZ (Projekt Umowy) 
par.3 ust.l w brzmieniu:  
„Za odebrany towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę zgodnie z załącznikiem nr 
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la i 1b do niniejszej umowy. Cena obejmuje równieŜ koszty transportu towaru do magazynu 
Zamawiającego dla wartości dostaw powyŜej 10 000 zł netto" 
 
ODPOWIEDŹ NR 15:  
  
Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ w zał. nr  8 SIWZ (Proje kt Umowy)  par.3 ust. 1. 
 
PYTANIE NR 16:  
 
Zgodnie z pkt. 11 SIWZ Zamawiający wymaga, aby: 
Wykonawca najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem dostarczył 
Zamawiającemu listę jednostek zaleŜnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
Wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości 
lub 
W przypadku, gdy wykonawca nie naleŜy do Ŝadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy 
jednostek zaleŜnych wykonawca składa oświadczenie, Ŝe jego firma nie wchodzi w skład 
Ŝadnej Grupy Kapitałowej  
 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakie dokumenty powinny zostać przedłoŜone w 
sytuacji, gdy Wykonawca wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, ale sam jest jednostką 
zaleŜną. 
 
ODPOWIEDŹ NR 16:  
 
W sytuacji, gdy Wykonawca wchodzi w skład Grupy Kap itałowej, ale sam jest 
jednostk ą zaleŜną moŜna jedynie wskaza ć nazwę Grupy Kapitałowej, do której 
Wykonawca nale Ŝy. Natomiast stosuj ąc si ę ściśle do w/w klauzuli, je Ŝeli Wykonawca 
nie posiada jednostek zale Ŝnych to przedkłada o świadczenie, i Ŝ nie posiada jednostek 
zaleŜnych. 
 
PYTANIE NR 17:  
 
Prosimy o modyfikacje, zapisów dotyczących dochodzenia odszkodowań zawartych w SIWZ 
- Załącznik nr 8 § 4 pkt. 5 - i nadanie im niŜej proponowanego brzmienia: 
 
Obie strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
określonych w Kodeksie Cywilnym, przy czym całkowita wartości kar umownych  
i odszkodowań nie moŜe przekroczyć wartości netto umowy określonej w §3 ust.2. 
 
lub treści równowaŜnej, która z góry określi górną granicą odpowiedzialności 
odszkodowawczej. 
 
ODPOWIEDŹ NR 17:  
 
Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści zapisu SIWZ – Zał. nr 8 do SIWZ § 4 pkt. 5. 
 
Było: 
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyŜszających kary 

umowne. 
 
Nowe brzmienie: 
5. Obie strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, przy czym całkowita wartość kar umownych  
i odszkodowań nie moŜe przekroczyć wartości netto umowy określonej w §3 ust.2. 
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PYTANIE NR 18:  
 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 pkt. 1.10 do SIWZ - Realizacja dostaw odbywać się będzie na 
podstawie bieŜących zamówień wysyłanych pocztą lub faksem. Termin realizacji 
poszczególnych zamówień nie moŜe przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. 
 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę, na zmianę w/w punktu i nadanie mu niŜej przedstawionej 
lub równowaŜnej treści: 
Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie bieŜących zamówień wysyłanych 
pocztą lub faksem. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie moŜe przekroczyć 60 dni 
od dnia otrzymania zamówienia. 
 
ODPOWIEDŹ NR 18:  
 
Wszelkie zmiany dotycz ące terminu realizacji poszczególnych zamówie ń Zamawiaj ący 
przedstawił w odpowiedzi na pytanie nr 3.  
 
 
PYTANIE NR 19:  
 
W Załączniku nr 2a do SIWZ (Część nr 3 zamówienia - Cennik podstawowy części 
zamiennych), niektóre z podanych numerów katalogowych są nieprawidłowe tj. 
 

Lp. Nr katalogowy wg 
cennika 

Nr katalogowy 
prawidłowy 

Poz.1 TYP J2 FI 1mm 100224088 
Poz.2 GNJ-U 100235564 
Poz.3 571157-0062 00571157-0062 
Poz.6 960314-0001 00960314-0001 
Poz.7 3047404-0009 03047404-0009 
Poz.8 1727032-0008 01727032-0008 
Poz.9 506220-0031 00506220-0031 
Poz.13 1727018-0028 01727018-0028 
Poz.14 1069434-0403 01069434-0403 
Poz.24 1562673-0007  01562673-0007 
Poz.26 1069230-0299  01069230-0299 
Poz,30 1566237-0006 01566237-0006 
Poz.32 530896-0004 00530896-0004 
Poz.33 904584-0068 00904584-0068 
Poz.34 1069718-0056 01069718-0056 
Poz.35  1566915-2073 01566915-2073 
Poz.36 571380-0001 00571380-0001 
Poz.37 503071-0035 00503071-0035 
Poz.38 1069427-2017 01069427-2017 
Poz.39 570692-0019 00570692-0019 
Poz.41 1069091-0052 01069091-0052 
Poz.42 1069528-2108 01069528-2108 
Poz.44 501946-0333 00501946-0333 
Poz.45 534614-0009 00534614-0009 

 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na ich aktualizację w ofercie ? 
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ODPOWIEDŹ NR 19:  
  
Zamawiaj ący wyra Ŝa zgodę na aktualizacj ę podanych numerów katalogowych w 
ofercie – Zał. nr 2a do SIWZ (Cz ęść nr 3 zamówienia - Cennik podstawowy cz ęści 
zamiennych) i dokonuje zmiany tre ści SIWZ. 
Było: 
 
Lp. Nr katalogowy wg 

cennika 
Poz.1 TYP J2 FI 1mm 
Poz.2 GNJ-U 
Poz.3 571157-0062 
Poz.6 960314-0001 
Poz.7 3047404-0009 
Poz.8 1727032-0008 
Poz.9 506220-0031 
Poz.13 1727018-0028 
Poz.14 1069434-0403 
Poz.24 1562673-0007  
Poz.26 1069230-0299  
Poz.30 1566237-0006 
Poz.32 530896-0004 
Poz.33 904584-0068 
Poz.34 1069718-0056 
Poz.35  1566915-2073 
Poz.36 571380-0001 
Poz.37 503071-0035 
Poz.38 1069427-2017 
Poz.39 570692-0019 
Poz.41 1069091-0052 
Poz.42  1069528-2108 
Poz.44 501946-0333 
Poz.45 534614-0009 
 

Nowe brzmienie: 
 

Lp. Nr katalogowy wg cennika 
Poz.1 100224088 
Poz.2 100235564 
Poz.3 00571157-0062 
Poz.6 00960314-0001 
Poz.7 03047404-0009 
Poz.8 01727032-0008 
Poz.9 00506220-0031 
Poz.13 01727018-0028 
Poz.14 01069434-0403 
Poz.24 01562673-0007 
Poz.26 01069230-0299 
Poz.30 01566237-0006 
Poz.32 00530896-0004 
Poz.33 00904584-0068 
Poz.34 01069718-0056 
Poz.35  01566915-2073 
Poz.36 00571380-0001 
Poz.37 00503071-0035 
Poz.38 01069427-2017 
Poz.39 00570692-0019 
Poz.41 01069091-0052 
Poz.42  01069528-2108 
Poz.44 00501946-0333 
Poz.45 00534614-0009 

PYTANIE NR 20:  
 
W Załączniku nr 2b do SIWZ (Część nr 3 zamówienia - Cennik dodatkowy części 
zamiennych), poz. 4254 (filtr, nr . katalogowy 00905784-0024) Zamawiający w uwagach 
umieścił informacje, iŜ w/w pozycja zawarta jest w cenniku podstawowym (Załącznik nr 2a) 
 
W związku z brakiem tej pozycji w cenniku podstawowym, prosimy o dopisanie do 
Załącznika 2a w/w materiału lub wykreślenie w Załączniku 2b uwagi, Ŝe pozycja jest zwarta 
w cenniku podstawowym. 
 
ODPOWIEDŹ NR 20:  
 
Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści zapisu SIWZ – Zał. nr 2b do SIWZ (Cz ęść nr 3 
zamówienia - Cennik dodatkowy cz ęści zamiennych), poz. 4254 (filtr, nr . katalogowy 
00905784-0024) 
 
Było: 

4254 Filtr 00905784-
0024 szt. 0,0     

pozycja zawarta w 
cenniku 
podstawowym 

 
Nowe brzmienie: 

4254 Filtr 00905784-
0024 szt. 1,0      
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PYTANIE NR 21:  
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodą na dołączenie do cennika podstawowego, dodatkowego 
cennika nowych części, które nie zostały ujęte w Ŝadnym z załączonych załączników, a są 
obecnie stosowane w kombajnach ścianowych naszej firmy uŜytkowanych przez 
Zamawiającego. 
 
ODPOWIEDŹ NR 21:  
 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na dołączenie do cennika podstawowego, dodatkowego 
cennika nowych części, które  nie zostały ujęte w Ŝadnym z załączonych załączników.  
 
 
 
 
 


