
 
 
 
  
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 

 

Jaworzno, dn. 28.02.2014r. 
 

Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia dostawcy części zamiennych 
do podwieszanych ciągników spalinowych typu SCHARF i BIZON dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie oraz Zakład 
Górniczy Janina w Libiążu” 
 
 
 W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym wymagań ofertowych w temacie jw. 
poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego. 
 
Pytanie: 
 

1. W Załączniku nr 1, część I, pkt.3 Zamawiający wymaga aby oferowany produkt był 
fabrycznie nowy i pochodzący z produkcji w roku 2014. Pragniemy poinformować, że 
dostawy komponentów i części zamiennych do urządzeń, których produkcja jest 
jednostkowa lub krótkoseryjna, a do takich należą ciągniki spalinowe, odbywa się 
często partiami w momencie gdy kończą się zapasy magazynowe danego elementu. 
Ze względu na fakt, że tylko w przypadku większych zamówień można wynegocjować 
u poddostawcy dogodne warunki cenowe, dostawy takich elementów odbywają się 
często jednorazowo w ciągu roku (przykładem są rolki jezdne i nośne) i nie jest 
możliwe zapewnienie produkcji z bieżącego roku, pomimo tego, że dostarczony 
element będzie elementem nowym i oryginalnym. W związku z tym prosimy  
o modyfikację w/w wymagania, w taki sposób by Wykonawca miał możliwość 
dostarczenia części nowych, ale wyprodukowanych w roku wcześniejszym niż 2014. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  
 
Pytanie: 
 

2. W Załączniku nr 1, część II, pkt.1 Zamawiający wymaga aby czas realizacji 
zamówienia partii towaru do magazynu Zamawiającego nie przekraczał 14 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia. W związku z tym, że niektóre 
części i podzespoły, ze względu na jednostkowy charakter ich produkcji oraz jej czas 
trwania od momentu zamówienia, nie mogą być dostępne przez cały czas na stanie 
magazynowym, zwracamy się z prośbą o akceptację wydłużonego terminu dostawy 
części wymienionych w załączniku do niniejszego pisma do 60 dni od dnia 
otrzymania zamówienia. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  
 
 
Pytanie: 
 

3. W Załączniku nr 1, część II, pkt.2 Zamawiający wymaga aby minimalny okres 
gwarancji wynosił 12 miesięcy od daty dokonania odbioru towaru w magazynie 
kupującego. Ponieważ w zakres dostaw wchodzą również elementy eksploatacyjne, 
szybkozużywające się i o ograniczonej gwarancji zwracamy się z prośbą o 
uzupełnienie w/w wymagania o następujące zapisy (oraz uzupełnić o nie zapisy §5, 
pkt.12 Załącznika nr 5): „Gwarancją objęte jest całe urządzenie, z wyłączeniem 
wyspecyfikowanych poniżej części i podzespołów: 

a. materiały eksploatacyjne, m.in.: oleje, smary i hydrauliczne płyny robocze, 
filtry i wkłady filtracyjne oraz separatory i odolejacze, żarówki i diody, 
bezpieczniki i elementy topikowe, klocki i szczęki hamulcowe, tarcze 
hamulcowe wciągników; 

b. części szybkozużywające się, m.in.: rolki nośne i prowadzące, linki i wałki 
giętkie,  gumowe odbojniki i elementy amortyzujące, instalacja gaśnicza (bez 
zbiornika środka gaśniczego), przewody elektryczne, paski klinowe, sworznie, 
sprzęgi i elementy połączeniowe zestawów, sprężyny i dźwignie w układzie 
hamulca, haki ładunkowe, łańcuchy i rolki łańcuchowe, uszczelnienia w 
układzie hydraulicznym i silniku spalinowym; 

c. części o ograniczonej gwarancji: koła cierne – gwarancja na 600 godzin pracy, 
zębnik rozrusznika – gwarancja na 1200 godzin pracy, rura wydechowa 
elastyczna chłodzona cieczą – gwarancja na 1800 godzin pracy. 

 
Z gwarancji wyłączone są także wszystkie przypadki wynikające z: 

 nieprzestrzegania zapisów Instrukcji Obsługi; 

 zastosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem; 

 uszkodzenia powstałego w wyniku zdarzenia losowego i/lub zawinionego 
przez nabywcę lub osoby trzecie; 

 zastosowania nieoryginalnych części i podzespołów oraz filtrów; 

 zastosowania materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z Instrukcją Obsługi 
w szczególności (ale nie tylko) paliwa, olejów hydraulicznych i silnikowych, 
środków smarnych i czynnika chłodzącego; 

 naturalnego zużycia podzespołów oraz korozji; 

 problemów z systemem chłodzącym spowodowanych ograniczeniem 
swobodnego przepływu powietrza; 

 obluzowania nakrętek, śrub i złączy w wyniku wibracji lub ich zniszczenia z 
powodu zbyt mocnego ich dociągnięcia; 

 uszkodzeń materiałów dostarczonych i/lub zamontowanych przez nabywcę 
oraz uszkodzeń spowodowanych przez rozwiązania konstrukcyjne 
wprowadzone przez nabywcę; 

 wykonywania przez nabywcę w okresie obowiązywania gwarancji czynności 
naprawczych i serwisowych innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi 
maszyny; 

 wtórnych uszkodzeń, wynikających z użytkowania urządzenia mimo 
dostrzeżenia pierwotnej wady, chyba że dostawca został powiadomiony i 
zezwolił na dalsze użytkowanie.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  
 
 
Pytanie: 
 

4. W Załączniku nr 5, §5, pkt.7 Zamawiający wymaga aby Sprzedający w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego, usunąć na 
własny koszt wadę, a gdyby to nie było możliwe – dostarczy nowy wolny od wad 
towar objęty gwarancją. Pragniemy zauważyć, że wymagany termin jest zbyt krótki by 
w każdym przypadku można było uszkodzony element zdemontować, przewieźć do 
Sprzedającego, dokonać jego analizy, rzetelnie rozpatrzyć reklamację i ewentualnie 
naprawić i zabudować. Tym bardziej, że uszkodzenie może być spowodowane innym 
czynnikiem niż wada konstrukcyjna, materiałowa, czy montażowa, której gwarancja 
dotyczy. W związku z tym wnioskujemy o wydłużenie w/w terminu do 14 dni od daty 
uznania reklamacji przez Sprzedającego. 

 
 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 


