
 

 
 
 
 

      Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie 

 zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
 zamówień publicznych 

 
Jaworzno, dn. 28.11.2014 r. 

 
 
 
 
dotyczy: Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej oraz odpowiedzi na pytania zadane  

do  przetargu nieograniczonego nr ref. 2014/TWD/TWD/03349/L (206/14) pt. 
„Dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych 
firmy Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. stosowanych w Zakładach 
Górniczych TAURON Wydobycie S.A.” 

 
 
W związku z otrzymanym pismem dotyczącym przetargu nieograniczonego  
nr ref. 2014/TWD/TWD/03349/L (206/14), poniżej cytujemy pytanie oraz udzielamy 
odpowiedzi. 

 
 
 

Pytanie nr 1 
W treści Warunków Ofertowych występuje istotna rozbieżność w zakresie wymaganego 
terminu realizacji zamówienia - w pkt III.13.d) WO Zamawiający podaje maksymalnie 45 
dni, zaś w § 2 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 5 do WO) - termin 
maksymalnie 60dni.  
Prosimy o usunięcie ww. rozbieżności i jednoznaczne wskazanie, który z ww. terminów 
jest prawidłowy. 

 
Odpowiedź 
Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje modyfikacji 
treści Wymagań Ofertowych poprzez zmianę  § 2 ust. 1 w Załączniku nr 5 Wzoru 
umowy – wg przedmiotu zamówienia. 

 
Było:  
 
„§ 2. ust. 1.  
Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy, wskazanym w § 14 ust. 1, będzie dostarczał 
Zamawiającemu Towar sukcesywnie w żądanych przez Zamawiającego ilościach na 
podstawie oddzielnych zamówień składanych pisemnie lub faksem albo pocztą 
elektroniczną. Zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą przekazywane 
Wykonawcy odpowiednio na adres, numer faksu albo adres poczty elektronicznej wskazane 
w § 11 ust. 3 Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić pocztą 
elektroniczną lub w formie pisemnej otrzymanie zamówienia. Jeżeli w terminie 3 dni od daty 
wysłania zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jego otrzymania, 
uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 



Wymagany termin realizacji poszczególnych zamówień wskazanych w niniejszym ustępie 
wynosi do 60 dni od dnia złożenia danego zamówienia Wykonawcy.” 
 
 
Nowe brzmienie: 
 
„§ 2. ust. 1.  
Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy, wskazanym w § 14 ust. 1, będzie dostarczał 
Zamawiającemu Towar sukcesywnie w żądanych przez Zamawiającego ilościach na 
podstawie oddzielnych zamówień składanych pisemnie lub faksem albo pocztą 
elektroniczną. Zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą przekazywane 
Wykonawcy odpowiednio na adres, numer faksu albo adres poczty elektronicznej wskazane 
w § 11 ust. 3 Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić pocztą 
elektroniczną lub w formie pisemnej otrzymanie zamówienia. Jeżeli w terminie 3 dni od daty 
wysłania zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jego otrzymania, 
uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 
Wymagany termin realizacji poszczególnych zamówień wskazanych w niniejszym ustępie 
wynosi do 45 dni od dnia złożenia danego zamówienia Wykonawcy.” 

 
 

Pytanie nr 2 
Zapis pkt III.13.p) WO jest w naszej ocenie nieprecyzyjny. Prosimy o doprecyzowanie 
jakie są minimalne wymagania Zamawiającego odnośnie doświadczenia - ile zleceń 
powinno być wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat i o jakiej minimalnej wartości, czy 
wymagane jest doświadczenie w dostawach części zamiennych w jakimś dłuższym 
okresie (np. 12 miesięcy), ale o większej wartości (jakiej). W Warunkach Ofertowych 
wskazano, że dostawy mają odpowiadać swoim rodzajem dostawom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, jednakże brak informacji odnośnie ich ilości/wartości, tymczasem 
to bardzo ważne dla ustalenia czy dany wykonawca podoła regularnym dostawom 
części, przez dłuższy okres. 
 

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego 
nr ref. 2014/TWD/TWD/03349/L (206/14). 
 

Pytanie nr 3 
Zgodnie z treścią § 7 ust. 6 Istotnych Postanowień Umowy (IPU), gwarancja przewiduje 
tylko jedno z dostępnych roszczeń - wymianę towaru na nowy. Tymczasem, wady mogą 
mieć różny charakter i stopień złożoności. Czasami usunięcie wady (naprawa) może 
nastąpić dużo szybciej niż dostawa nowego elementu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, 
aby wykonawca w ramach gwarancji miał także możliwość nie tylko wymiany, ale także 
naprawy towaru, jeśli będzie to uzasadnione rodzajem wady? 
 

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego 
nr ref. 2014/TWD/TWD/03349/L (206/14). 
 
 

Pytanie nr 4 
 

Zgodnie z treścią § 7 ust. 12 IPU, wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności m.in. 
w sytuacji gdy wady spowodowane zostaną niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu 
korzystaniem z niego przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności. W naszej ocenie, gwarancja nie powinna również obejmować 



zniszczenia/uszkodzenia części, które nie zostały co prawda spowodowane używaniem 
niezgodnym z DTR, ale za które Zamawiający lub osoba trzecia odpowiada. 
Proponujemy dodanie następującego zapisu: 
„ 3. Wady lub uszkodzenia powstały na skutek okoliczności niezależnych od wykonawcy, 
w szczególności zawinionego lub niezawinionego przez Zamawiającego lub osoby 
trzecie, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, uszkodzenia Przedmiotu 
objętego Gwarancją. " 

 
Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego 
nr ref. 2014/TWD/TWD/03349/L (206/14). 

 
 
Pytanie nr 5 

Zapis § 7 ust. 13 IPU jest nieprecyzyjny co do terminu zgłaszania wad. 
Proponujemy następującą modyfikację tego zapisu: 
„ Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów 
Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem i przed tą datą zostaną zgłoszone 
Wykonawcy ", 
Ewentualnie - proponujemy wprowadzenie do § 13 ust. 4 terminu na wszystkie 
zgłoszenia wad - do 7 dni od ujawnienia wady. W takim przypadku aktualna treść ust. 13 
nie wymagałaby korekty. 

 
Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego 
nr ref. 2014/TWD/TWD/03349/L (206/14). 
 
 

Pytanie nr 6 
Zapisy § 8 IPU są niestety bardzo niekorzystne dla wykonawców. 
Proponujemy wprowadzenie co najmniej kilku z poniższych modyfikacji, aby 
nieco wyrównać pozycje stron względem siebie: 

a. obniżenie wysokości pojedynczych kar z 1% do 0,3% dziennie, 
b. ustalenie  łącznej, górnej granicy kar za opóźnienia na poziomie 10% wartości 

umowy, 
c. ograniczenie wszelkich możliwych kar i odszkodowań do 100% wartości netto 

umowy, określonej w § 6 ust. 1, 
d. wyłączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie i następcze, 
e. ustalenie kary za naruszenie obowiązku poufności dla obu stron umowy, 
f. wykreślenie możliwość potrącania kar z wynagrodzenia - naliczanie kar winno 

następować w porozumieniu z wykonawcą. 
 

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego 
nr ref. 2014/TWD/TWD/03349/L (206/14). 
 
 

Pytanie nr 7 
Zapisy § 10 IPU są jednostronne. Proponujemy, aby odnosiły się do obu stron, 
wzajemnie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę § 10? 
 

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego 
nr ref. 2014/TWD/TWD/03349/L (206/14). 



 
 

Pytanie nr 8 
 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust.8 na następujący: 
„8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego Przedmiotu 
objętego gwarancją, nowy wolny od wad towar lub jego część okres Gwarancji, ulega 
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Przedmiotu objętego gwarancją 
Zamawiający nie mógł z niego korzystać." 
Powyższy zapis dotyczy przypadków gdzie często podzespoły już wyeksploatowane na 
kombajnie chodnikowym współpracują z częściami nowymi, co w znaczący sposób 
wpływa na ich żywotność. 
 
 

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego 
nr ref. 2014/TWD/TWD/03349/L (206/14). 
 

Pytanie nr 9 
 
Analiza obecnie stosowanych części zamiennych na kombajnach chodnikowych 
MR340X Ex i AM75Ex pracujących w Zakładach Górniczych Tauron Wydobycie S.A., 
wykazała iż w ich skład wchodzą 482 pozycję niepowtarzalnych części zamiennych nie 
ujętych w załączniku nr 3a do wymagań ofertowych. Dlatego też prosimy o możliwość 
dołączenia do oferty dodatkowego cennika nie podlegającego ocenie, zawierającego 
pozycję nie ujęte w cenniku podstawowym. 

 
Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego 
nr ref. 2014/TWD/TWD/03349/L (206/14). 
 


