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WYKONAWCY ZAINTERESOWANI  

UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

  

                                                                                          Sprawa 23/2009/EEZP/IZ 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na „Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego z wyposaŜeniem i kompletną, nową 
instalacją zasilania elektrycznego kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną 
w całym okresie najmu dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA  
-  Zakład Górniczy Janina” 

 

WYJAŚNIENIE   I ZMIANA TRE ŚCI   SIWZ 

 

I. Wyja śnienie treści SIWZ 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Najem fabrycznie nowego kombajnu 
ścianowego z wyposaŜeniem i kompletną, nową instalacją zasilania elektrycznego kombajnu 
ścianowego wraz  z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb 
Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakład Górniczy Janina” na podstawie art. 38 ustawy 
Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 1: 

„W załączniku nr 1 pkt VI podpunkt 1 odnośnik 1.9. oraz w załączniku nr 1b pkt 1 podpunkt 1.9 
widnieje: 
,, Moc przekazywana na organ - 400kW ±10%”  
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę tego podpunktu na: 
,, Moc przekazywana na organ - 400kW ±15%” 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 1 pkt VI podpunkt 1 odnośnik 1.9.  
oraz w załączniku nr 1b pkt 1 podpunkt 1.9 pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 2: 

„Prosimy o doprecyzowanie zapisu w załączniku nr 2. pkt I. UWAGA tiret 2, wskazując 
jednoznacznie minimalny okres dzierŜawy kombajnu. Warunek postawiony w SIWZ przez 
Zamawiającego w dotychczasowej postaci uniemoŜliwia właściwe skalkulowanie ceny, a więc 
nie spełnia wymagań Ustawy Prawo zamówień publicznych” 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe minimalny okres najmu kombajnu ścianowego wynosić będzie  
26 miesięcy tj. 792 doby. Wobec powyŜszego okres ten winien być wzięty do skalkulowania 
ceny.  
 



 

 

Pytanie nr 3: 

„Prosimy o doprecyzowanie zapisu w załączniku nr 4, §3 pkt 1 wskazując jednoznacznie,  
Ŝe chodzi o ewentualne opóźnienie dostawy a nie jej przyspieszenie. Proponujemy modyfikację 
zapisu do następującej postaci: 
,, Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu dostawy przedmiotu najmu, tj. jego 
opóźnienia z dwumiesięcznym wcześniejszym powiadomieniem. Przesunięcie, o którym mowa  
w zdaniu poprzednim nie moŜe przekroczyć okresu jednego miesiąca”. 

 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w §3 ust 1 projektu umowy stanowiący załącznik nr 4  
do SIWZ. 
 
II Zmiany tre ści SIWZ 
 
1. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ- Projekt Umowy, poprzez dopisanie  

na końcu zdania w §1 treści: „(…) tj. 792 doby” . 
 

§1 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie: 
 
„Część nr 1 zamówienia  
Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w najem kombajn ścianowy z wyposaŜeniem  
oraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie najmu do ścian  
w ZG Janina, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przedstawioną w załączniku nr 1 do umowy, 
zwany dalej przedmiotem najmu, na okres 26 miesięcy tj. 792 doby. 
 
Część nr 2 zamówienia      
Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w najem kompletną, nową instalację 
zasilania elektrycznego kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej 
i serwisowej w całym okresie najmu do ścian w ZG Janina, zgodnie ze szczegółową specyfikacją 
przedstawioną w załączniku nr 1a do umowy, zwanej dalej przedmiotem najmu, na okres  
26 miesięcy tj. 792 doby.” 

 
2. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy, poprzez 

wykreślenie w tabeli, w kolumnie trzeciej słowa „szacunkowa” oraz wykreślenie w pkt I 
zdania: „Podana ilość dób jest wielkością szacunkową, która moŜe ulec zmianie bez wpływu 
na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia”. 

 
W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający umieścił zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ 
- formularz ofertowy. 

 
Zał. 1 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do pisma z dn. 13.07.2009r. 

 (Załącznik nr 2 do SIWZ) 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 
……………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

     …………………., dnia …………. 
      (miejscowość) 

                                                                                                            
Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy: 
 
................................................................................................................................................... 
 
Dokładny adres pocztowy Wykonawcy: 
 
................................................................................................................................................... 
 
Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum): 
 
NIP ......................................................... REGON ………….………………………… 
 
Nr konta bankowego........................................................................................................... 
 
telefon ........................................  fax …. .................................................. 
 
e-mail …………………………………………...................................................... 
 
Adres internetowy (URL) …………………...……………………………………… 
 
 
Zamawiaj ący:  Południowy Koncern Węglowy SA  

43-600 Jaworzno, u l .  Grunwaldzka 37 
 

 
O F E R T A 

 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 23/2009/EEZP/IZ) na: 

 
„Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego z wyposaŜeniem 

 i kompletną, nową instalacją zasilania elektrycznego kombajnu ścianowego 
wraz  z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb 

Południowego Koncernu Węglowego SA -  Zakład Górniczy Janina” 



 

 

I.  CENA OFERTY 
 
Część nr 1 zamówienia 
Najem kombajnu z wyposaŜeniem 
 

Wyszczególnienie 

Oferowan y t yp  
komba jnu  

(oznaczen ie 
techn iczne 

obowiązu jące  
u  Wyk onawcy)  

 
 

Ilość 
dób 

najmu 

Cena jedn. 
netto najmu 

w zł/dobę 

Cena netto 
[zł] 

(ilość*cena 
jedn. netto 

najmu) 

Stawka VAT 
(zastosowana do 
obliczenia ceny 

brutto) 
[%] 

 
Cena brutto 

[zł] 
 

(Cena netto + VAT) 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 (5+VAT) 

Najem kombajnu  
z wyposaŜeniem 

................... 792 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  …….% .. . . . . . . . . . .  

 
Łączna cena brutto oferty dla części nr 1 zamówienia słownie złotych: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Część nr 2 zamówienia 
 Najem elementów instalacji zasilającej 
 

Wyszczególnienie 

Oferowan y t yp  
komba jnu  

(oznaczen ie 
techn iczne 

obowiązu jące  
u  Wyk onawcy)  

 
 

Ilość 
dób 

najmu 

Cena jedn. 
netto najmu 

w zł/dobę 

Cena netto 
[zł] 

(ilość*cena 
jedn. netto 

najmu) 

Stawka VAT 
(zastosowana do 
obliczenia ceny 

brutto) 
[%] 

 
Cena brutto 

[zł] 
 

(Cena netto + VAT) 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 (5+VAT) 

Najem elementów 
instalacji zasilającej ................... 792 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  …….% .. . . . . . . . . . .  

 
 
Łączna cena brutto oferty dla części nr 2 zamówienia słownie złotych: 

……………………………………….……………………………………………………………….. 

Uwaga: 
• W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego  
w LibiąŜu.  

• Podana ilość dób jest wielkością szacunkową, która moŜe ulec zmianie bez wpływu na ceny 
jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia. 

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
Przez okres 26 miesięcy  
(przewidywany termin realizacji: od dnia 01.04.2010r. do dnia 31.05.2012r.) 
 
III.  OKRES GWARANCJI:  

Oferujemy gwarancję: 
 a) dla części nr 1 zamówienia w pełnym zakresie na cały okres najmu; 
 b) dla części nr 2 zamówienia w pełnym zakresie na cały okres najmu. 



 

 

IV. WARUNKI PŁATNO ŚCI: 
• Rozliczenia z tytułu najmu odbywać się będą za okresy miesięczne. Termin płatności faktury z tytułu 

realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niŜ 30 dni 
przed upływem terminu płatności..  

• Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
 
V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy 
 na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie ………......…zł zostało wniesione w dniu ..............…………      
w formie …………………………………….……………. 

5. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  
 

6. Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*  
Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty  
wewnętrznej: …………………………………………………………………………………….……/* 

       

 */ niepotrzebne skreślić 

 

7. Wartość netto kombajnu Wykonawca określa na kwotę ……………………………...………………zł  
(słownie złotych:………………………………………………..) 

8. Wartość netto elementów instalacji zasilającej Wykonawca określa na kwotę 
………...………………zł  

        (słownie złotych:………………………………………………..) 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
……….……………….…………………………….. 

                                                                          (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
 


