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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę 2 zestawów transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład 
Górniczy JANINA w LibiąŜu”  

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę 2 zestawów transportowych 
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy JANINA w LibiąŜu”  na podstawie 
art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawców oraz 
odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie 
 
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z prośbą o  modyfikacje  treści  następujących   zapisów 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w przetargu. 
1)   Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia". 
a)   Pkt III, ppkt.A.9 
Prosimy o rozszerzenie dopuszczalnego przedziału średnicy kół napędowych tak, aby umoŜliwić 
wystartowanie w przetargu Wykonawcy oferującego kolejkę spalinową cierną podwieszaną 
z kołami napędowymi o średnicy 395 mm. 
b)   Pkt III, ppkt.A.21 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z SIWZ punktu o treści: „dwie jednostki napędowe 
umieszczone nad częścią maszynową" 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. III. Wymagania techniczne:  
A. Ciągniki spalinowe:  
pkt. 9. średnice kół napędowych -340 – 350 mm, 
pkt. 21. dwie jednostki napędowe umieszczone nad częścią maszynową. 
 
 
 



 

2)   Załącznik nr 4 do SIWZ „Umowa - projekt". 
 a)   §7 pkt.2 
Prosimy o dodanie zdania o treści: „Rozpoczęcie naliczania okresu gwarancji nastąpi jednak nie 
później niŜ 90 dni po podpisaniu Protokołu kompletności całości dostawy. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść Załącznika nr 4 do SIWZ „Umowa – projekt” w zakresie §7 
pkt. 2. Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia na dole kopalni, określonej 
odbiorem zestawu transportowego przez uprawnionego rzeczoznawcę. 
 
Uzasadniamy to tym, iŜ Zamawiający kupuje zestawy transportowe w celu ich niezwłocznej 
eksploatacji. Warunkiem koniecznym eksploatacji zestawu jest odbiór zestawu transportowego 
przez uprawnionego rzeczoznawcę natomiast w sytuacji gdy pomimo kompletności całości 
dostawy nie nastąpił by taki odbiór przez rzeczoznawcę 
Z powodu winy leŜącej po stronie Wykonawcy okres gwarancji zacząłby być naliczany 
bezpodstawnie jeśli zmiana treści umowy została by przyjęta. 
 


