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   Wykonawcy zainteresowani  
   udziałem w postępowaniu 
 
 
 
 

Sprawa nr 29/2007/EZP/MZ 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„ Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną 
w całym okresie najmu dla potrzeb ZG SOBIESKI” . 

 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „ Najem fabrycznie nowego kombajnu 
ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb 

ZG SOBIESKI”  na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy 

pytania jednego z Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
 
Pytanie 1: 
„ W załączniku nr 4 do SIWZ (projekt umowy najmu) par. 2 ust 8 w zdaniu drugim widnieje: 
…Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie nie później jednak niŜ w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia reklamacji usunąć wadę lub dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt i zamontować 

w kombajnie podzespół lub części wolne od wad oraz odebrać od Zamawiającego podzespoły lub 
części wadliwe…. 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę tego zapisu na: 
…Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie nie później jednak niŜ w terminie 7 dni od daty 
rozpatrzenia i uwzględnienia reklamacji usunąć wadę lub dostarczyć Zamawiającemu na swój 

koszt i zamontować w kombajnie podzespół lub części wolne od wad, oraz odebrać od 

Zamawiającego podzespoły lub części wadliwe… .” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisu par. 2 ust. 8 projektu umowy stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ 
 
Pytanie 2: 
„ W załączniku nr 4 do SIWZ (projekt umowy najmu) par. 2 ust. 9 w zdaniu drugim 
widnieje:…Nie przeprowadzenie z winy Zamawiającego odbioru technicznego kombajnu pod 
ziemią w terminie 14 dni od daty zakończenia dostawy będzie równoznaczne z rozpoczęciem 

okresu najmu od następnego dnia po upływie tego terminu… . 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę tego zapisu na: 
…Nie przeprowadzenie z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego odbioru technicznego 



 

kombajnu pod ziemią w terminie 14 dni od daty zakończenia dostawy będzie równoznaczne 

z rozpoczęciem okresu najmu od następnego dnia po upływie tego terminu…” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisu par. 2 ust. 9 projektu umowy stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ 
 
Pytanie 3: 
„ W załączeniu nr 4 do SIWZ (projekt umowy najmu) par. 6 ust 6 widnieje: W celu naleŜytego 
wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego art. 354 § 1 Kodeksu Cywilnego, 
Zamawiający (w czasie wykonywania przez Wykonawcę robót na rzecz Zamawiającego) zapewni 

Wykonawcy korzystanie z wewnętrznej łączności telefonicznej, sprzętu ochrony osobistej i łaźni 
górniczej oraz pozostałą obsługę ze strony odpowiednich słuŜb Zamawiającego niezbędną do 

realizacji umowy. 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę tego zapisu na: 
W celu naleŜytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z przepisu art. 354 § 1 

Kodeksu Cywilnego, Zamawiający (w czasie wykonywania przez Wykonawcę robót na rzecz 

Zamawiającego) zapewni Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z wewnętrznej łączności 

telefonicznej, sprzętu ochrony osobistej i łaźni górniczej oraz pozostałą obsługę ze strony 

odpowiednich słuŜb Zamawiającego niezbędną do realizacji umowy”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisu par. 6 ust. 6 projektu umowy stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ 
 
Pytanie 4: 
„ W załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w tabeli pkt. 3 ppkt 3.15.6 
Zamawiający Ŝąda wyposaŜenia kombajnu w oświetlenie organów. 
Czy wymóg opisany w w/w punkcie jest wymogiem koniecznym?” 
 

Odpowiedź: 
Opisany wymóg w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w tabeli  
pkt. 3 ppkt.3.15.6 jest wymogiem koniecznym.  
 
 
Pytanie 5: 
„W załączeniu nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w tabeli pkt 4 ppkt. 4.3 mowa 
o depozycie części zamiennych. 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na lokalizację zawartości depozytu części zamiennych 

w magazynie Wykonawcy?”  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na lokalizację zawartości depozytu części zamiennych  
w magazynie Wykonawcy. 
 
 
 
 


