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Zakład Górniczy Janina 
           

Wykonawcy zainteresowani udziałem 
w postępowaniu nie objętym ustawą Prawo 
zamówień publicznych, w trybie przetargu 
nieograniczonego 

 
 
 
Dotyczy: postępowania nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu 

nieograniczonego, w celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi w zakresie napraw i 
obsługi serwisowej niegwarancyjnej dla agregatów pompowych produkcji Wichary dla 
potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

 
 

W związku z otrzymanym pismem dotyczącym udzielenia wyjaśnień treści wymagań 
ofertowych do postępowania numer 56/13 poniżej cytujemy pytania Oferenta oraz 
odpowiedzi Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 1 

W Załączniku nr 1 do WO, ust. II, pkt 1 Zamawiający ujął następujący wymóg: 
„Zapewnienie przez całą dobę służb technicznych i przystąpienie do usunięcia awarii w terminie do 6 
godzin od telefonicznego zgłoszenia”, 
natomiast w Załączniku nr 2 do WO, pkt 4 widnieje zapis o następującej treści: 
„przystąpienie do prac w celu usunięcia awarii do 16 godzin i jej usunięcie w czasie nie dłuższym niż 
24 godziny od rozpoczęcia świadczenia usługi serwisowej lub innym ustalonym terminie”.  
W związku z powyższymi sprzecznymi zapisami zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
wyjaśnienie, jaki czas przewiduje na przystąpienie do usunięcia awarii ? 
 
Odpowiedź nr 1 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w pkt II.1., Załącznika nr 1 do WO,  
natomiast zapis w pkt 4, Załącznika nr 2 do WO otrzymuje następujące brzmienie: 
„przystąpienie do prac w celu usunięcia awarii do 6 godzin i jej usunięcie w czasie nie dłuższym niż 24 
godziny od rozpoczęcia świadczenia usługi serwisowej lub innym ustalonym terminie”.  
 
 
Pytanie nr 2 

W WO ust. III, pkt 13f) Zamawiający ujął następujący wymóg odnośnie gwarancji: 
„(…) wymagana gwarancja minimalna 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu wykonania 
usługi serwisowej lub protokołu zdawczo-odbiorczego”. 
Czy Zamawiający dopuści zmianę powyższego zapisu na następujący: 
„(…) wymagana gwarancja minimalna 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu wykonania 
usługi serwisowej lub protokołu zdawczo-odbiorczego, za wyjątkiem części szybkozużywających się 
ujętych w DTR/Instrukcji Użytkowania Producenta, które objęte są 3 miesięczną gwarancją”? 
 
Odpowiedź nr 2 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w pkt III.13.f)  Wymagań Ofertowych.  
 


