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Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego 
z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą 
serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Janina” - sprawa nr 84/2013/EEZP/JW. 

 
 

 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ  

 
 

W związku z otrzymanymi pismami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego 

z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową 

gwarancyjną w całym okresie najmu dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu 

Górniczego Janina”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej 

cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego. 

 
 
Pytanie 1: 

 

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 7 „Projekt umowy” §12 pkt 5 „Żądanie odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym 
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym”. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie w/w zapisu i nadanie mu niżej 
proponowanej lub równoważnej treści: 

„Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 
dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wartości 
brutto umowy” – lub innej uzgodnionej pomiędzy stronami wartości” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 2: 

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 7 „Projekt umowy” §11 pkt 2 – „Przedmiotem zwrotu może 
być tylko przedmiot najmu kompletny, odpowiednio oczyszczony, w stanie niepogorszonym 
ponad normalne zużycie oraz zgodny ze szczegółową specyfikacją przedmiotu najmu 
(załącznik nr 1). W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego przedmiotu najmu, 
Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za 
nie 50% wartości części nowych określonych w umowie serwisowej. Zamawiający 
zobowiązuje się wydać przedmiot najmu na powierzchnię i przygotować do przekazania 
Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu okresu najmu”. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie powyższego zapisu i nadanie mu niżej 
proponowanej lub równoważnej treści: 

„Przedmiotem zwrotu może być tylko przedmiot najmu kompletny, odpowiednio 
oczyszczony, w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie oraz zgodny ze 
szczegółową specyfikacją przedmiotu najmu (załącznik nr 1). W przypadku stwierdzenia 
niekompletności zwracanego przedmiotu najmu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić 
w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie 50% wartości części nowych 
określonych w umowie serwisowej a w przypadku części podlegających zwrotowi (tzw. 
depozyt części zamiennych) 100% wartości części nowych. Zamawiający zobowiązuje się 
wydać przedmiot najmu na powierzchnię i przygotować do przekazania Wykonawcy 
niezwłocznie po ustaniu okresu najmu”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
 
Pytanie 3: 

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 1 pkt 6.1 Zamawiający wymaga aby system monitoringu 
i wizualizacji obejmował monitorowanie parametru pracy kombajnu ścianowego w zakresie 
temperatur łożysk silników. 

Prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie w/w zapisów. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie 4: 

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 1 pkt 6.1 Zamawiający wymaga aby system monitoringu 
i wizualizacji obejmował monitorowanie parametru pracy kombajnu ścianowego w zakresie 
ciśnienia niskiego układu hydraulicznego. 

W związku z tym, że w produkowanych przez nas kombajnach ścianowych do sterowania 
pracą układu hydraulicznego nie jest wymagane niskie ciśnienie prosimy o wykreślenie w/w 
zapisu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie 5: 

Zgodnie z SIWZ pkt IV.4 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą rysunku 
posadowienia kombajnu na przenośniku ścianowym PSZ-850/3x105/315 NOWOMAG pod 
obudową zmechanizowaną Glinik 18/30 POz. W celu spełnienia w/w wymagania prosimy 
o przesłanie aktualnego rysunku trasy przenośnika ścianowego PSZ-850/3x105/315 
NOWOMAG. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia treść SIWZ wprowadzając Załącznik nr 1e - rysunek: Przekrój 
trasy przenośnika PSZ-850/3x105/315 NOWOMAG. 

W związku z powyższym w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 
w pkt II.1 wprowadza się zapis „…Zamawiający przedstawia:... 
Załącznik nr 1e rysunek – Przekrój trasy przenośnika PSZ-850/3x105/315 NOWOMAG”. 
 
 
Pytanie 6: 

Załącznik nr 7 SIWZ, §4 pkt 3 Zamawiający napisał: 

„W okresach przezbrojeń przedmiotu najmu oraz postoju ze względów techniczno-
technologicznych (np. przymusowego postoju nieprzewidzianego wcześniej związanego 
z zagrożeniem wodnym, pożarowym, tąpaniami, itp.), na pisemny wniosek Zamawiającego, 
Wykonawca zawiesi naliczanie czynszu za przedmiot najmu, na okres uzgodniony przez 
Strony, nie dłuższy jednak niż 153 doby”. 

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do w/w postanowienia zapisu: 

„Czas obowiązywania umowy zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu, 
co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie 7: 

Załącznik nr 7 SIWZ, §12 pkt 5 Zamawiający napisał: 

„Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 

dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym”. 

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką modyfikację w/w postanowienia by 
możliwością dochodzenia odszkodowania uzupełniającego objąć również Wykonawcę 
tj. wskazać w w/w postanowieniu, że stronom umowy przysługuje możliwość dochodzenia 
uzupełniającego. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie 8: 

Załącznik nr 7 SIWZ, §14 

W świetle zapisów w/w postanowienia zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy tylko 
Wykonawcy w związku z tym prosimy o jego modyfikację w ten sposób aby również 
Zamawiający był zobowiązany do zachowania poufności. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie 9: 

Załącznik nr 7 SIWZ, §15 Zamawiający napisał: 

„Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – 
jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę 
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na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy 
w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych 
wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)”. 

Pytanie: W związku z tym, że obie strony umowy mogą być spółkami publicznymi zwracamy 
się z prośbą o modyfikację §15 projektu umowy w ten sposób, aby oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na publikację, było składane przez obydwie strony umowy, w przypadku, 
gdy Wykonawca lub jego podmiot dominujący również jest spółką publiczną. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 

Pytanie 10: 

Załącznik nr 1 SIWZ, pkt.11 ppkt. 11.3 oraz Załącznik nr 1a do SIWZ pkt.11 ppkt 11.3 
Zamawiający napisał: 

Załącznik nr 1 SIWZ, pkt.11 ppkt. 11.3 

„Kombajn wraz z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego należy 
dostarczyć w przewidywanym terminie od dnia 12.02.2014 r., do 14.02.2014 r. przystosowany do 
współpracy z przenośnikiem ścianowym PSZ-850/3x105/315 NOWOMAG z systemem 
posuwu „Eicotrac" o podziałce 126mm oraz ścianową obudową zmechanizowaną Glinik 
18/30 POz”. 

Załącznik nr 1a do SIWZ pkt.11 ppkt 11.3 

„Kombajn wraz z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego należy 
dostarczyć w przewidywanym terminie od dnia 26.02.2014 r., do 28.02.2014 r. przystosowany do 
współpracy z przenośnikiem ścianowym PSZ-850/3x105/315 NOWOMAG z systemem 
posuwu „Eicotrac" o podziałce 126mm oraz ścianową obudową zmechanizowaną Glinik 
18/30 POz”. 

Pytanie: W związku z kolizją w/w zapisów prosimy o jednoznaczne wskazanie terminu 
dostawy kombajnu oraz modyfikację odpowiednich zapisów.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że sprostowanie w/w zapisu SIWZ zostało zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego w dniu 27.11.2013 r. 


