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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: 
„ Na stronie nr 2 w tytule „Przedmiot zamówienia” widnieje zapis „Najem fabrycznie nowego 
kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb 

ZG SOBIESKI” Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę tego zapisu na „Najem kombajnu 
ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb 

ZG SOBIESKI” 
Uzasadnienie pytania: 

• Zamawiający wprowadził do treści SIWZ-u wystarczającą ilość zabezpieczeń, które 
gwarantują właściwe wykonanie przedmiotu najmu przez Wykonawcę. 

• Ograniczenie wprowadzone przez Zamawiającego w postaci zawarcia warunku 

koniecznego wyraŜającego się zapisem „Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego 

wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb 

ZG SOBIESKI” jest nieuzasadniona, gdyŜ Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za przedmiot przetargu w całym okresie najmu. 
• Rygory narzucone przez Zamawiającego co do strony technicznej, gwarancji i serwisu są 

wystarczające i gwarantują naleŜyte wykonanie przedmiotu przetargu w całym okresie 

najmu oraz w pełni zabezpieczają interes Zamawiającego 
Uzasadniając zmianę zapisu naleŜy podkreślić, iŜ przedmiot przetargu po kapitalnym remoncie 

i modernizacji spełnia wszystkie wymagania techniczno- ruchowe co w całej rozciągłości 
gwarantuje Wykonawca”  



 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę tego zapisu. 
 
Pytanie 2: 
„ Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zapisu: 
„Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną 

w całym okresie najmu dla potrzeb ZG SOBIESKI ". 
Na zapis: 
„Najem fabrycznie nowego kombajnu lub po kapitalnym remoncie wraz obsługą serwisową 

gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb ZG SOBIESKI ?". 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę tego zapisu. 
 
 
 
„ W załączniku nr 1 do SIWZ na str. 15 widnieje zapis w poz. 3.20.2 całkowita moc kombajnu 
700kW. Ten warunek jest niezbędnie konieczny dla Zamawiającego. 
Firma nasza celem spełnienia tego warunku moŜe zaproponować napęd posuwu realizowany 
poprzez silniki prądu stałego, które spełniają wszystkie wymogi trakcyjno -ruchowe” . 
 
Pytanie 3: 
„ Czy w opisie przedmiotu zamówienia na str. 15 pkl. 3.10 rodzaj napędu posuwu moŜna zmienić 
zapis z „ elektryczny silnik prądu przemiennego”  na: „elektryczny silnik prądu przemiennego lub 
prądu stałego”? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę tego zapisu. 
 
Pytanie 4: 
„ Czy w opisie przedmiotu zamówienia str. 15 pkt. 3.11 sterowanie silnikami posuwu moŜna 
zmienić zapis z „ przemiennikiem częstotliwości zabudowanym w kombajnie" na:  
„ przemiennikiem częstotliwości zabudowanym w kombajnie lub przekształtnikiem tyrystorowym 
zabudowanym w kombajnie” ?”  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę tego zapisu. 
 
 
 


