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Sprawa nr 26/2010/EEZP/MN 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Remont podwieszanego ciągnika spalinowego Scharf typu  
DZ 66-2+1 95/R dla  Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy 
Sobieski”. 

 
 

 
 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Remont podwieszanego ciągnika 
spalinowego Scharf typu DZ 66-2+1 95/R dla  Południowego Koncernu Węglowego S.A.- 
Zakład Górniczy Sobieski”. na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej 
cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedz Zamawiającego. 

 
Pytanie Wykonawcy: 
 
„W pkt. IV ppkt.3 w załączniku nr 1 do SIWZ sformułowano wymaganie , Ŝe wyremontowany 
ciągnik musi być objęty gwarancją nie krótszą niŜ 12 miesięcy od daty wystawienia protokołu 
badań z wynikiem pozytywnym. 
 
Warunki gwarancji nie wspominają jednak o częściach szybkozuŜywających się, materiałach 
eksploatacyjnych oraz innych częściach, które przez swój charakter z zasady nie mogą być 
objęte gwarancją w wymaganym przez Zamawiającego wymiarze, PoniŜej przedstawiamy listę 
takich części i oferowany, standardowy wymiar gwarancji, jednocześnie przypominając, Ŝe 
warunki te nie są nowe i były juŜ akceptowane przez Zamawiającego w Innych postępowaniach. 
Proponujemy dodanie następujących zapisów: 
 
„Lista materiałów eksploatacyjnych, części szybkozuŜywających się oraz o ograniczonej 
gwarancji i bez gwarancji 
Poz. Wyszczególnienie Gwarancja 

   
I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 

  
 

Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

 
 



1 Oleje, smary i hydrauliczne płyny robocze  
2 Filtry i wkłady filtracyjne raz separatory i odolejacze  
3 śarówki  
4 Bezpieczniki i elementy topikowe i wyłączniki bezpieczeństwa  
II CZĘŚCI SZYBKOZUśYWAJĄCE SIĘ 

(z gwarancją na wady fabryczne i materiałowe) 
1 Klocki i szczęki hamulcowe  
2 Rolki nośne i prowadzące  
3 Linki i wałki giętkie  
4 Paski klinowe  
5 Sworznie, sprzęgi i elementy połączeniowe zestawów  
6 SpręŜyny i dźwignie w układzie hamulca  
III CZĘŚCI O OGRANICZONEJ GWARANCJI I BEZ GWARANCJI (z gwarancją na 

wady fabryczne i materiałowe) 
1 Koła cierne 500 mth 
2 Zębnik rozrusznika 1.000 mth 
3 Rura wydechowa elastyczna chłodzona cieczą 1.500 mth 
4 Gumowe odbojniki i elementy amortyzujące Brak 

 

 
Wszystkie podane wartości dotyczą pracy urządzeń w normalnych warunkach i eksploatacji 
zgodnej z DTR urządzenia. W kaŜdym przypadku, gdy w grę wchodzi wada materiałowa lub 
konstrukcyjna wymienionego elementu objęty on jest gwarancją. 
 

Udzielona przez naszą firmę gwarancja obowiązuje w przypadku przestrzegania i właściwego 
dokumentowania przez Kopalnię określonych w dokumentacji technicznej zakresów  
i interwałów przeglądów, konserwacji i smarowania poszczególnych podzespołów urządzenia. 
Brak przestrzegania tych warunków prowadził będzie do skrócenia, ograniczenia lub cofnięcia 
udzielonej gwaranci, Z gwarancji wyłączone są wszystkie przypadki naturalnego zuŜycia 
podzespołów, uszkodzeń spowodowanych działaniem zewnętrznym, zastosowaniem urządzeń 
niezgodnie z ich przeznaczeniem ". 
 

Przedstawione wyŜej uszczegółowienie części i warunki szczegółowe samej gwarancji  
z pewnością pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej części  
i określonej gwarancji, a takŜe rodzaju przeprowadzanych prac serwisowych (w ramach, czy 
poza gwarancją). 
 

W związku z tym wnioskujemy o modyfikację zapisu SIWZ, tak aby uwzględniały powyŜsze 
szczegółowe warunki gwarancji.” 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
W związku z powyŜszym zapytaniem Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ: 
 
1) zmianie ulega pkt. IV ppkt.3 w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” 
 
 
 
 



było: 
 
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wyremontowany ciągnik przez okres 

nie krótszy niŜ 12 miesięcy od daty wystawienia protokołu z badań z wynikiem pozytywnym 
wystawianym przez ośrodek rzeczoznawstwa i dozoru urządzeń górniczych  
w miejscu pracy urządzenia.  
a)  Udzielone gwarancje muszą uwzględniać spełnienie parametrów technicznych zgodnie  

z DTR ciągnika. 
b)  Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
c)  Zamawiający wymaga pełnej obsługi gwarancyjnej (zgodnie z zapisami w projekcie 

umowy). 
 
nowe brzmienie: 
 
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wyremontowany ciągnik (za 

wyjątkiem części podlegających ograniczonej gwarancji oraz materiałów wyłączonych  
z gwarancji ujętych w projekcie umowy )przez okres nie krótszy niŜ 12 miesięcy od daty 
wystawienia protokołu z badań z wynikiem pozytywnym wystawianym przez ośrodek 
rzeczoznawstwa i dozoru urządzeń górniczych w miejscu pracy urządzenia.  
a)  Udzielone gwarancje muszą uwzględniać spełnienie parametrów technicznych zgodnie  

z DTR ciągnika. 
b)  Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  
c)  Zamawiający wymaga pełnej obsługi gwarancyjnej (zgodnie z zapisami w projekcie 

umowy). 
 

 
2) zmianie ulega §9 w załączniku nr 4 do SIWZ „Projekt umowy” 
 
 
było: 
 

§ 9 
GWARANCJA 

 
1. Na wykonany remont urządzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres  

..... (min. 12 miesięcy) miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego,  
o którym mowa w § 5 ust. 1.  

2. Z gwarancji wyłączone są wady powstałe w wyniku stosowania lub uŜytkowania 
niezgodnego z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji obsługi lub 
dokumentacji techniczno-ruchowej. 

3. Udzielona gwarancja nie jest uzaleŜniona od warunków górniczo-geologicznych panujących   
u Zamawiającego. 

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wady w wyremontowanym urządzeniu, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wadę na własny koszt, poprzez dokonanie 
stosownej naprawy.  

5. Wezwanie ekipy serwisu Wykonawcy w celu usunięcia wady będzie dokonywane 
telefonicznie oraz potwierdzane za pomocą faksu w ciągu 24 godzin, a w przypadku 



wykonywania usług w dniu będącym niedzielą lub świętem – w pierwszym następującym po 
nim dniu roboczym.  

6. Do wezwania ekipy serwisu Wykonawcy w trybie określonym w ust. 5 upowaŜnione są osoby 
wyŜszego dozoru ruchu nadzorujące prace na zmianie, na której ujawniła się wada 
wyremontowanego urządzenia, dyspozytorzy ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego 
oraz inspektorzy Działu Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej (GRM) 
Zamawiającego. 

7. Telefoniczne wezwania ekipy serwisu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5, przyjmowane  
będą przez Wykonawcę pod numerem telefonu ……………….…………………., a 
potwierdzenia tych wezwań pod numerem faksu ..........…………..….… . 

8. Ekipa serwisu Wykonawcy zobowiązana jest zgłosić swój przyjazd u dyspozytora Zakładu 
Górniczego Sobieski w Jaworznie lub u osoby, która wezwała ekipę serwisu. Zgłoszenie 
przyjazdu ekipy serwisowej oznacza rozpoczęcie wykonywania naprawy gwarancyjnej. 

9. Usunięcia wady w wyremontowanym urządzeniu zobowiązany jest dokonać niezwłocznie, 
przystępując do prac w tym zakresie nie później niŜ w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania 
telefonicznego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5. 

10. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części i podzespoły zostają objęte gwarancją 
na takich samych zasadach, jak wykonany remont urządzenia.  

11. Wykonanie kaŜdej naprawy gwarancyjnej zostanie potwierdzone podpisanym przez 
przedstawicieli Stron protokołem wykonania naprawy gwarancyjnej, sporządzonym według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

12. Okres gwarancji ulega wydłuŜeniu o czas wykonywania naprawy gwarancyjnej, liczony od 
dnia telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia wady w wyremontowanym 
urządzeniu do dnia jej usunięcia. 

 
nowe brzmienie: 
 

§ 9 
GWARANCJA 

 
1. Na ciągnik wyremontowany zgodnie z zakresem przedstawionym w § 3 (za wyjątkiem 

wymienionych w ust. 2 części podlegających ograniczonej gwarancji oraz 
wymienionych w ust. 3 materiałów wyłączonych z gwarancji), Wykonawca udziela 
Zamawiającemu  gwarancji na okres ..... (min. 12 miesięcy) licząc od daty podpisania 
protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 1.  

2. Ograniczony okres gwarancji obejmuje następujące części szybkozuŜywające się                   
i wynosi:  

a) koła napędowe jezdne      - 750 motogodzin, 
b) rolki jezdne nośne       - 500 motogodzin, 
c) rolki prowadzące (kierunkowe)     - 1000 motogodzin, 
d) spręŜyny i dźwignie hamulcowe     -  1000 motogodzin, 
e) zębnik rozrusznika       -  1000 motogodzin, 
f) wyzwalacz odśrodkowy      -  1500 motogodzin, 
g) elastyczna rura wydechowa (kolektor wydechowy giętki)  -  1500 motogodzin, 
h) paski klinowe        -    500 motogodzin, 
i) silnik promieniowy napędu     - 1500 motogodzin, 
j) sprzęgło płytkowe silnik-pompa    - 1500 motogodzin, 
3. Z gwarancji wyłączone są materiały eksploatacyjne takie jak: olej napędowy, olej 

silnikowy, olej hydrauliczny, filtry i wkłady filtracyjne oraz separatory i odolejacze, 



szczęki hamulcowe, linki i wałki giętkie, Ŝarówki, wyłączniki bezpieczeństwa, 
bezpieczniki i elementy topikowe oraz gumowe odbojniki i elementy amortyzujące. 

4. Z gwarancji wyłączone są wady powstałe w wyniku stosowania lub uŜytkowania 
niezgodnego z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji obsługi lub 
dokumentacji techniczno-ruchowej. 

5. Udzielona gwarancja nie jest uzaleŜniona od warunków górniczo-geologicznych 
panujących   
u Zamawiającego. 

6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wady w wyremontowanym urządzeniu, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wadę na własny koszt, poprzez 
dokonanie stosownej naprawy.  

7. Wezwanie ekipy serwisu Wykonawcy w celu usunięcia wady będzie dokonywane 
telefonicznie oraz potwierdzane za pomocą faksu w ciągu 24 godzin, a w przypadku 
wykonywania usług w dniu będącym niedzielą lub świętem – w pierwszym 
następującym po nim dniu roboczym.  

8. Do wezwania ekipy serwisu Wykonawcy w trybie określonym w ust. 5 upowaŜnione są 
osoby wyŜszego dozoru ruchu nadzorujące prace na zmianie, na której ujawniła się 
wada wyremontowanego urządzenia, dyspozytorzy ruchu Zakładu Górniczego 
Zamawiającego oraz inspektorzy Działu Gospodarki Maszynami, Smarami i 
Technologii Górniczej (GRM) Zamawiającego. 

9. Telefoniczne wezwania ekipy serwisu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5, 
przyjmowane  będą przez Wykonawcę pod numerem telefonu 
……………….…………………., a potwierdzenia tych wezwań pod numerem faksu 
..........…………..….… . 

10. Ekipa serwisu Wykonawcy zobowiązana jest zgłosić swój przyjazd u dyspozytora 
Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie lub u osoby, która wezwała ekipę serwisu. 
Zgłoszenie przyjazdu ekipy serwisowej oznacza rozpoczęcie wykonywania naprawy 
gwarancyjnej. 

11. Usunięcia wady w wyremontowanym urządzeniu zobowiązany jest dokonać 
niezwłocznie, przystępując do prac w tym zakresie nie później niŜ w ciągu 24 godzin od 
chwili otrzymania telefonicznego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5. 

12. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części i podzespoły zostają objęte 
gwarancją na takich samych zasadach, jak wykonany remont urządzenia.  

13. Wykonanie kaŜdej naprawy gwarancyjnej zostanie potwierdzone podpisanym przez 
przedstawicieli Stron protokołem wykonania naprawy gwarancyjnej, sporządzonym 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

14. Okres gwarancji ulega wydłuŜeniu o czas wykonywania naprawy gwarancyjnej, liczony 
od dnia telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia wady w 
wyremontowanym urządzeniu do dnia jej usunięcia. 

 


