
 

Jaworzno, dnia 19.01.2007 r. 
 

  
 
  Wykonawcy zainteresowaniu udziałem  
  w postępowaniu 
 
 
 

Sprawa nr 50/2006/RZP 
 
 
 
 

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 SOBIESKI”. 

 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Najem kombajnu ścianowego wraz 
z obsługa serwisową gwarancyjna w całym okresie najmu dla potrzeb ZG SOBIESKI” na 
podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych w załączeniu cytujemy pytania jednego 
z Wykonawców oraz odpowiedź Zamawiającego 
 
Załącznik:: 
Wyjaśnienia treści SIWZ 



 

Załącznik do pisma z dnia 19.01.2007 
 
 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Pytania i odpowiedzi 
 
 

Sprawa nr 50/2006/RZP 
 
 
 
 

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 SOBIESKI”. 

 
 
Pytanie 1: 
Załącznik nr 1 punkt II podpunkt 4.1, czy Zamawiający moŜe określić na jakie napięcie ma być 
zasilany zestaw pompowy wysokociśnieniowy wraz z wyłącznikiem i przewodem górniczym? 
 
Odpowiedź: 
Zestaw pompowy wysokociśnieniowy wraz z wyłącznikiem i przewodem górniczym ma być 
zasilany napięciem 1 kV 
 
Pytanie 2: 
Załącznik nr 1 punkt II podpunkt 4.1, czy Zamawiający moŜe określić pojemność zbiornika 
wodnego- czy dopuszcza rozwiązanie inne wskazane przez dostawcę? 
 
Odpowiedź: 
Pojemność zbiornika winna zapewnić parametry zasilania kombajnu w wodę i skuteczność 
chłodzenia wymagane w jego DTR. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń 
pojemność zbiornika powinna zawierać się w przedziale (1÷1,5) m3. Zamawiający nie dopuszcza 
innych rozwiązań. 
 
Pytanie 3: 
Załącznik nr 1 punkt II podpunkt 4.1, czy Zamawiający moŜe określić średnice węŜa zasilania 
wodnego kombajnu? 
 
Odpowiedź: 
Średnica węŜa winna zapewnić takie parametry wody doprowadzonej do kombajnu, które 
zagwarantują skuteczne chłodzenie i zraszanie wymagane w SIWZ i DTR kombajnu. 
 
Pytanie 4: 
Załącznik nr 1 punkt II podpunkt 4.1, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w układzie 
zraszania dwóch magistral wodnych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie w układzie zraszania kombajnu dwóch magistral 
wodnych. 



 

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie przewidywanego terminu zakończenia dostawy. 
W SIWZ Zamawiający określił „przewidywany termin realizacji dostawy do dnia 01.09.2007” 
(str.2,16 i 22 SIWZ), jednak w związku ze zmianą „Harmonogramu biegu ścian i wydobycia 
węgla na lata 2007-2011” Zamawiający zmienia przewidywany termin realizacji dostawy do dnia 
01.08.2007.  
W związku z powyŜszym w załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany wzór 
formularza ofertowego. 
 
Załączniki: 
1/ Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy (po modyfikacji) 



 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
(po modyfikacji) 

……………………… 
(pieczęć firmowa wykonawcy) 

     …………………., dnia …………. 
      (miejscowość) 

                                                                                                            
Oficjalna, pełna nazwa wykonawcy: 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Dokładny adres pocztowy wykonawcy: 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Pozostałe informacje o wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum): 
 
NIP ............................................................... REGON ………….…………………………………… 
 
Nr konta bankowego................................................................................................................................... 
 
telefon .........................................................  fax …. ........................................................................... 
 
e-mail …………………………………………......................................................................................... 
 
Adres internetowy (URL) …………………...…………………………………………………………... 
 

 
 
 
 

OFERTA 
 

 
Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa nr 50/RZP/2006) na: 
 
 

„Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym 
okresie najmu dla potrzeb ZG SOBIESKI”  

 



 

 
I. CENA OFERTY  

 
Lp  Oferowan y t yp  

komba jnu   
(oznaczen ie 
techn iczne 
obowią zu j ąc e  u  
Wykonawcy)  

Wyszczególnienie 

 
 

Szacunk
owa 
ilość 
dób 

najmu 

Cena jedn. 
netto najmu 

w zł/dobę 

Cena netto  
[zł] 

(ilość*cena 
jedn. netto 

najmu)  

Stawka VAT 
(zastosowana do 
obliczenia ceny 

brutto) 
[%] 

 
Cena brutto  

[zł] 
 

(Cena netto + 
VAT) 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 8(6+VAT) 

1. ................... Kombajn 
kompletny 

 
1096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
Łączna cena brutto oferty (słownie złotych): 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Uwaga: 
• W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego w Jaworznie.  
• Podana ilość dób jest wielkością szacunkową, która moŜe ulec zmianie bez wpływu na ceny 

jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia. 
 
 
II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : 
Przewidywany termin dostawy kombajnu: do dnia 01.08.2007 r.  
Termin odbioru technicznego: 14 dni od terminu zakończenia dostawy 
Okres najmu: 36 miesięcy od daty odbioru w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego 
 

I II.  OKRES GWARANCJI:  

Oferujemy gwarancję w pełnym zakresie na cały okres najmu kombajnu wraz z organami oraz 

wyposaŜeniem dodatkowym 

 
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI: 
• Zapłata nastąpi na rachunek wykonawcy w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym 

wykonano usługę na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym faktura będzie 
wystawiona nie wcześniej niŜ 30 dni przed upływem terminu płatności. 

• Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:  
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, Ŝe: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
2. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt. 1-2 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się 

za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz zobowiązujemy się 
do ich przestrzegania. 

4. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 



 

umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

7. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców. 
8. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie …………zł (słownie:………………………….) zostało 

wniesione w dniu …………  w formie …………………… 
9. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  
 
Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*  
Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty  
wewnętrznej: ………………………………………………………………………………….……/* 

      

 */ niepotrzebne skreślić    

10. Wartość netto kombajnu Wykonawca określa na kwotę …………………zł (słownie 
złotych:………………………………………………..) 

 

 

        ……….……………….…………………………….. 
       (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
  
 


