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Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w  postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Najem kombajnów chodnikowych dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Janina”.  

 
 
 

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ  
 
 

 Zamawiający – Południowy Koncern Węglowy S.A. na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o zmianie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Najem 
kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład 
Górniczy Janina”. 
 
Zamawiający dokonuje n/w zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Zmiana nr 1 

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. 

Pkt. 4.)ppkt. 4. otrzymuje brzmienie: 
Moc silnika organu urabiającego min.130 kW.  
 
Zmiana nr 2 

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. 

Pkt. 5.)ppkt. 4. otrzymuje brzmienie: 
Moc silnika organu urabiającego min.130 kW. 
 
Zmiana nr 3 

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. 

Pkt. 6.)ppkt. 2.1 litera a) otrzymuje brzmienie: 
wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 i Załącznik nr 9 do SIWZ. 
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Zmiana nr 4 

Załącznik nr 7  do SIWZ- §3 pkt.6  Projekt umowy. 

Otrzymuje brzmienie:  
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych przedmiotu najmu Zamawiający dokona 
pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż  
w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie, nie późnej jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji usunąć 
wadę lub dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt i zamontować w przedmiocie najmu 
podzespół lub części wolne od wad oraz odebrać od Zamawiającego podzespoły lub 
części wadliwe. 
 
Zmiana nr 5 

Załącznik nr 7  do SIWZ- §3 pkt.7  Projekt umowy. 

Otrzymuje brzmienie:  
Po podpisaniu protokołu kompletności dostawy, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca 
przy udziale pracowników Zamawiającego zmontuje dostarczony kombajn w miejscu jego 
pracy pod ziemią, przeprowadzi próbny ruch kombajnu potwierdzający parametry  
i wymagania wyszczególnione w SIWZ, a następnie dokona jego odbioru technicznego  
w terminie do 14 dni od daty zakończenia dostawy kombajnu. Dokonanie odbioru 
technicznego zostanie potwierdzone protokołem odbioru technicznego, podpisanym przez 
przedstawicieli obu Stron. 
 
Zmiana nr 6 

Załącznik nr 7  do SIWZ- §10 pkt.11  Projekt umowy. 

Otrzymuje brzmienie: 
Działania zmierzające do usunięcia wad danego kombajnu w okresie gwarancji muszą 
być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego. 
 
Zmiana nr 7 

Załącznik nr 7  do SIWZ- §10 pkt.12  Projekt umowy. 

Otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia czynszu najmu za drugą i kolejne doby  
w przypadku postoju kombajnu powyżej 24 godzin z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, aż do czasu ponownego uruchomienia kombajnu, potwierdzonego 
stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron. 
 
Zmiana nr 8 

Załącznik nr 7  do SIWZ- §10 pkt.13  Projekt umowy. 

Otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy kombajnów  
w terminie do 48 godzin. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na 
własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą 
podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona ich wymiany przy obecności przedstawicieli 
Zamawiającego.  
 
Zmiana nr 9 

Załącznik nr 8 do SIWZ- Lp. 1.4  Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego 
wymagań i parametrów technicznych. 

Kolumna ,,opis” otrzymuje brzmienie: 
Moc silnika organu urabiającego 
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Zmiana nr 10 

Załącznik nr 8 do SIWZ- Lp. 1.4  Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego 
wymagań i parametrów technicznych. 

Kolumna „wymagane przez Zamawiającego” otrzymuje brzmienie: 
min. 130kW 
 
Zmiana nr 11 

Załącznik nr 9 do SIWZ- Lp. 1.4  Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego 
wymagań i parametrów technicznych. 

Kolumna ,,opis” otrzymuje brzmienie: 
Moc silnika organu urabiającego 
 
Zmiana nr 12 

Załącznik nr 9 do SIWZ- Lp. 1.4  Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego 
wymagań i parametrów technicznych. 

Kolumna „wymagane przez Zamawiającego” otrzymuje brzmienie: 
min. 130kW 
 
Załączniki nr 1, 8, 9 do SIWZ zawierające zmiany opisane w niniejszym piśmie 
stanowią załączniki do niniejszego pisma. 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (po zmianie) 

2. Załącznik nr 8 do SIWZ –  Wykaz spełnienie istotnych dla Zamawiającego wymagań  
i parametrów technicznych – wzór (dotyczy części nr 1 i 2 zamówienia). (po zmianie) 

3. Załącznik nr 9 do SIWZ –  Wykaz spełnienie istotnych dla Zamawiającego wymagań  
i parametrów technicznych – wzór (dotyczy części nr 3 i 4 zamówienia). (po zmianie) 
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Załącznik nr 1 do pisma z dnia 22.01.2014 r.  
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
(tekst jednolity po zmianie) 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

1.) Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest ,,Najem kombajnów chodnikowych dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Janina”, w tym: 

Część nr 1: 
Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.  
Część nr 2: 
Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.  
Część nr 3: 
Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.  
Część nr 4: 
Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.  

 

2.) Kod CPV: 
43 12 20 00 – 4 ,,Maszyny do cięcia węgla lub skał” 

 
3.) Symbol PKWiU:  

PKWiU – 28.92.12.0 „Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia 
tuneli; pozostałe maszyny do wierceń i do głębienia 
szybów” 

 

4.) Szczegółowy opis wspólny dla części nr 1-2 przedmiotowego zamówienia: 
 
Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa. 

 
Wymagania dla kombajnu. 

1. Rc urabianych skał do 80 MPa. Zamawiający wymaga zastosowania organu 
poprzecznego z dwoma głowicami urabiającymi. 

2. Możliwość pokonywania wzniesień: nachylenie podłużne do +/-180. 

3. Możliwość pracy przy nachyleniu poprzecznym do +/- 50. 

4. Moc silnika organu urabiającego min. 130 kW.  

5. Przekrój urabiania z jednego ustawienia kombajnu- min. 22 m2 (przy 
wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym zakresie wysokości urabiania 
min. 4250 mm). 

6. Napięcie zasilania 1000V/ 50Hz. 

7. Nacisk jednostkowy na spąg maksymalnie do 0,14 MPa. 

8. Szerokość stołu załadowczego: 3 000 mm +/- 10%. 

9. Możliwość podpięcia podawarki taśmowej typu SIGMA PTB BOA, będącej  
w posiadaniu Zamawiającego. 
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10. Wyposażony w podest roboczy z mechanizmem podnoszenia stropnicy 
sterowanych hydraulicznie do montażu obudowy i innych czynności w górnej 
części wyrobiska. 

11. Wyposażony w rozdzielacz umożliwiający przyłączenie urządzeń małej 
mechanizacji. 

12. Wyposażony w filtr wodny oraz układ zraszania zewnętrznego. 

13. Kombajn musi być przystosowany i dopuszczony do pracy w podziemnych 
wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „A” i „B” 
niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. 

14. Gwarancja na cały okres najmu.  

15. Wyposażenie kombajnu w przewód Ø32 o długości 50 m, zasilający kombajn  
w wodę. 

16. Okres najmu 731 dób z przewidywanym terminem od dnia odbioru technicznego 
kombajnu na dole zakładu górniczego. 

 

5.) Szczegółowy opis: wspólny dla części nr 3-4 przedmiotowego zamówienia: 

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa. 

 
Wymagania dla kombajnu. 

1. Rc urabianych skał do 80 MPa. Zamawiający wymaga zastosowania organu 
poprzecznego z dwoma głowicami urabiającymi. 

2. Możliwość pokonywania wzniesień: nachylenie podłużne do +/-180. 

3. Możliwość pracy przy nachyleniu poprzecznym do +/- 50. 

4. Moc silnika organu urabiającego min. 130 kW.  

5. Przekrój urabiania z jednego ustawienia kombajnu- min. 22 m2 (przy 
wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym zakresie wysokości urabiania 
min. 4250 mm). 

6. Napięcie zasilania 1000V/ 50Hz. 

7. Nacisk jednostkowy na spąg maksymalnie do 0,14 MPa. 

8. Szerokość stołu załadowczego: 3 000 mm +/- 10%. 

9. Możliwość podpięcia podawarki taśmowej typu SIGMA PTB BOA, będącej  
w posiadaniu Zamawiającego. 

10. Wyposażony w podest roboczy z mechanizmem podnoszenia stropnicy 
sterowanych hydraulicznie do montażu obudowy i innych czynności w górnej 
części wyrobiska. 

11. Wyposażony w rozdzielacz umożliwiający przyłączenie urządzeń małej 
mechanizacji. 

12. Wyposażony w filtr wodny oraz układ zraszania zewnętrznego. 

13. Kombajn musi być przystosowany i dopuszczony do pracy w podziemnych 
wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „A” i „B” 
niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. 

14. Gwarancja na cały okres najmu.  

15. Wyposażenie kombajnu w przewód Ø32 o długości 50 m, zasilający kombajn  
w wodę. 
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16. Okres najmu 731 dób z przewidywanym terminem od dnia odbioru technicznego 
kombajnu na dole zakładu górniczego. 

 

6.) Szczegółowy opis: wspólny dla wszystkich części przedmiotowego zamówienia: 

1. Warunki dostawy. 

1.1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego transportem i na 
koszt Wykonawcy. 

1.2. Wykonawca zapewnia załadunek i rozładunek kombajnu na swój koszt.  

1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (przyspieszenia lub opóźnienia) 
terminu dostawy kombajnów o okres nie przekraczający 30 dób licząc od 
terminu pierwotnie ustalonego. Zamawiający zobowiązany jest o zmianie 
terminu dostawy powiadomić Wykonawcę minimum na 30 dni naprzód licząc od 
pierwotnego terminu dostawy.  

2. Wymagana dokumentacja. 

2.1. Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi: 

a) wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów 
technicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 (dla części   
nr 1, 2 zamówienia) i Załącznik nr 9 do SIWZ (dla części nr 3, 4 
zamówienia), 

b) skrócony opis techniczny zawierający: 

 charakterystykę techniczną, 

 opis budowy, konstrukcji, zasady działania poszczególnych 
podzespołów, 

 schematy ideowe układów mechanicznych, elektrycznych, 
hydraulicznych, zraszania, 

 rysunki podstawowych podzespołów przedstawiających wymiary 
gabarytowe i ich masy. 

2.2. Oświadczenie, że wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy 
dokumenty  
w języku polskim, których koszt wliczony jest w cenę:  

a) deklarację zgodności WE - oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, że oferowany wyrób spełnia wymagania 
prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do 
użytkowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,  
a w przypadku braku możliwości wystawienia w/w dokumentu – Wykonawca 
dołączy do oferty poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię 
ważnego w świetle obowiązujących przepisów prawa dopuszczenia do 
stosowania w podziemnych zakładach górniczych, wydanego przez Prezesa 
WUG  
w Katowicach, 

b) świadectwo jakości wyrobu, 

c) instrukcję obsługi w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE lub 
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej kombajnu - 3 egzemplarze w formie 
papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej, 

d) dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami dla urządzeń 
elektrycznych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, 
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e) kompletu dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania 
każdego  
z kombajnów w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach 
ze stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego; 
dokumenty te muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień podpisania 
protokołu kompletności dostawy,  

f) katalog części zamiennych - 3 egzemplarze w formie papierowej  
i 1 egzemplarz w formie elektronicznej. 

g) listę pracowników uprawnionych do wykonywania prac w ruchu zakładu 
górniczego. 

 
7.) Przewidywane terminy dostaw w poszczególnych częściach zamówienia: 
 

Cześć 
zamówienia 

nr: 

Przewidywana data dostawy 
kombajnu 

Okres najmu 
[doby] 

Miejsce dostawy 
kombajnu 

1 
Od 01.07.2014  
do 03.07.2014 

731 
Zakład Górniczy Janina 

2 
Od 02.07.2014  
do 04.07.2014 

731 
Zakład Górniczy Janina 

3 
Od 01.10.2014  
do 03.10.2014 

731 
Zakład Górniczy Janina 

4 
Od 22.10.2014  
do 24.10.2014 

731 
Zakład Górniczy Janina 
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Załącznik nr 2 do pisma z dnia 22.01.2014 r. 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
(tekst jednolity po zmianie) 

 
 

WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO  
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

 
 

Część zamówienia nr  .............................................  

Typ kombajnu  .............................................  

Producent  .............................................  
 
 

L.p. Opis 
Wymagane przez 
Zamawiającego 

Oferowane (wpisać 
spełnia/nie spełnia 

 lub  
wartość parametru 

1.1 Rc urabianych skał 

do 80 MPa  
z zastosowaniem 

organu 
poprzecznego z 

dwoma głowicami 
urabiającymi 

 

1.2 
Możliwość pokonywania wzniesień: 

nachylenie podłużne 
do + / - 180  

1.3 
Możliwość pracy przy nachyleniu 

poprzecznym 
do + / - 50  

1.4 Moc silnika organu urabiającego  min. 130 kW   

1.5 
Przekrój urabiania z jednego 

ustawienia kombajnu 

min. 22 m2 (przy 
wymaganym przez 

Zamawiającego 
maksymalnym 

zakresie wysokości 
urabiania min. 

 4250 mm) 

 

1.6 Napięcie zasilania / częstotliwość 1000V/50Hz  

1.7 
Nacisk jednostkowy na spąg 

maksymalnie 
do 0,14 MPa  

1.8 
Zakres szerokości stołu 

załadowczego  
3 000 mm +/-10%  

1.9 

Możliwość podpięcia podawarki 
taśmowej typu SIGMA PTB BOA, 
będącej w posiadaniu 
Zamawiającego. 

TAK  

1.10 

Wyposażony w podest roboczy z 
mechanizmem podnoszenia stropnicy 
sterowanych hydraulicznie do 
montażu obudowy i innych czynności 
w górnej części wyrobiska 

TAK  
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1.11 
Wyposażony w rozdzielacz 
umożliwiający przyłączenie urządzeń 
małej mechanizacji 

TAK  

1.12 
Wyposażony w filtr wodny oraz układ 
zraszania zewnętrznego 

TAK  

1.13 

Kombajn musi być przystosowany i 
dopuszczony do pracy w 
podziemnych wyrobiskach górniczych  
w pomieszczeniach ze stopniem A i B 
niebezpieczeństwa wybuchu pyłu 
węglowego. 

TAK  

1.14 Gwarancja na cały okres najmu TAK  

1.15 
Wyposażenie kombajnu w przewód 
Ø32 o długości 50 m, zasilający 
kombajn w wodę. 

TAK  

1.16 

Okres najmu 731 dób z 

przewidywanym terminem od dnia 

odbioru technicznego kombajnu na 

dole zakładu górniczego 

TAK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

…………………………………………………………………………. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do pisma z dnia 22.01.2014 r. 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ 
(tekst jednolity po zmianie) 

 
 

WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO  
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

 
 

Część zamówienia nr  .............................................  

Typ kombajnu  .............................................  

Producent  .............................................  
 
 

L.p. Opis 
Wymagane przez 
Zamawiającego 

Oferowane (wpisać 
spełnia/nie spełnia 

lub  
wartość parametru 

1.1 Rc urabianych skał 

do 80 MPa  
z zastosowaniem 

organu 
poprzecznego  

z dwoma głowicami 
urabiającymi 

 

1.2 
Możliwość pokonywania wzniesień: 

nachylenie podłużne 
do + / - 180  

1.3 
Możliwość pracy przy nachyleniu 

poprzecznym 
do + / - 50  

1.4 Moc silnika organu urabiającego  min. 130 kW   

1.5 
Przekrój urabiania z jednego 

ustawienia kombajnu 

min. 22 m2 (przy 
wymaganym przez 

Zamawiającego 
maksymalnym 

zakresie wysokości 
urabiania min.  

4250 mm) 

 

1.6 Napięcie zasilania / częstotliwość 1000V/50Hz  

1.7 
Nacisk jednostkowy na spąg 

maksymalnie 
do 0,14 MPa  

1.8 
Zakres szerokości stołu 

załadowczego  
3 000 mm +/-10%  

1.9 

Możliwość podpięcia podawarki 
taśmowej typu SIGMA PTB BOA, 
będącej w posiadaniu 
Zamawiającego. 

TAK  

1.10 

Wyposażony w podest roboczy z 
mechanizmem podnoszenia stropnicy 
sterowanych hydraulicznie do 
montażu obudowy i innych czynności 
w górnej części wyrobiska 

TAK  
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1.11 
Wyposażony w rozdzielacz 
umożliwiający przyłączenie urządzeń 
małej mechanizacji 

TAK  

1.12 
Wyposażony w filtr wodny oraz układ 
zraszania zewnętrznego 

TAK  

1.13 

Kombajn musi być przystosowany  
i dopuszczony do pracy w 
podziemnych wyrobiskach górniczych  
w pomieszczeniach ze stopniem A i B 
niebezpieczeństwa wybuchu pyłu 
węglowego. 

TAK  

1.14 Gwarancja na cały okres najmu TAK  

1.15 
Wyposażenie kombajnu w przewód 
Ø32 o długości 50 m, zasilający 
kombajn w wodę. 

TAK  

1.16 

Okres najmu 731 dób  

z przewidywanym terminem od dnia 

odbioru technicznego kombajnu na 

dole zakładu górniczego 

TAK  

 
               
 
 
 
 
 
 
 

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

 


