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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych 
oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.  

 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚĆI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych 
oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – 
Zakład Górniczy SOBIESKI”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 
poniŜej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonujemy 
zmiany SIWZ. 
 
 
 
Pytanie 1 

Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt III Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia: Część nr 1 zamówienia ppkt A.8 o treści: „Zdolność pokonywania wzniesień  
i upadów ±25o przy wilgotnym torze bez poślizgów kół napędowych”. Prosimy  
o potwierdzenie, Ŝe podana wartość nachylenia jest minimalną wartością wymaganą przez 
Zamawiającego. 

Odpowiedź  

Zdolność pokonywania wzniesień i upadów ± 250 przy wilgotnym torze są bez poślizgów kół 
napędowych – Podana wartość jest minimalna wartością wymaganą przez Zamawiającego. 
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Pytanie 2 

Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt III Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia: Część nr 1 zamówienia ppkt A.11 o treści: „Urządzenie schładzające – płuczka 
spalin, typ mokry, powinna posiadać pojemność gwarantującą pracę przez 6 godzin bez 
uzupełniania wody”. 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację tego punktu na następujący: „Urządzenie schładzające 
spaliny: suchy układ chłodzenia spalin lub płuczka spalin typu mokrego o pojemności 
gwarantującej pracę przez 6 godzin bez uzupełniania wody”. Pragniemy zauwaŜyć,  
Ŝe tzw. suchy układ chłodzenia spalin jest rozwiązaniem nie wymagającym uzupełniania 
wody i stosowanym z powodzeniem w ciągnikach spalinowych podwieszonych 
(eksploatowanych równieŜ w PKW S.A. ZG Sobieski). 
 
Odpowiedź  

Podtrzymujemy zapis w Załączniku Nr 1 do SIWZ nr 1 zamówienia ppkt. 11 - Urządzenie 
schładzające – płuczka spalin, typ mokry, powinna posiadać pojemność gwarantującą pracę 
przez 6 godzin bez uzupełniania wody. 
 
 
Pytanie 3 

Załącznik nr 8 do SIWZ „Projekt umowy” § 4 pkt 1 
Proponujemy dodanie zdania o treści: „W przypadku gdy do 60 dni od daty podpisania 
„Protokołu kompletności dostawy” nie dojdzie z winy Zamawiającego do podpisania :Protokołu 
odbioru technicznego przedmiotu dostawy”, Wykonawca wystawi fakturę na podstawie 
pierwszego z wymienionych protokołów”. 
 
Odpowiedź  

Podtrzymujemy zapis w Załączniku Nr 8 do SIWZ „Projekt umowy” § 4 pkt 1.  
 
 
Pytanie 4 

Załącznik nr 8 do SIWZ „Projekt umowy” § 7 pkt 1 

Prosimy o dodanie zdania o treści: „W przypadku, gdy do 60 dni od daty podpisania „Protokołu 
kompletności dostawy” nie dojdzie z winy Zamawiającego do podpisania „Protokołu odbioru 
technicznego przedmiotu dostawy”, rozpoczęcie naliczania okresu gwarancji nastąpi nie później 
niŜ 60 dni po podpisaniu pierwszego z wymienionych protokołów. 
 
Odpowiedź  

Podtrzymujemy zapis w Załączniku Nr 8 do SIWZ „Projekt umowy” § 7 pkt 1 i nie wyraŜamy 
zgody na zmianę zapisu. 
 
 
Pytanie 5 

Prosimy o wyjaśnienie oraz zmianę zapisów SIWZ. W wykazie spełnienia istotnych dla 
Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych” w załączniku nr 1a do SIWZ część nr 1 
punkt A ppkt 19. Zamawiający postawił następujące wymaganie: „Ciągnik powinien posiadać 
układ do zasilania zewnętrznych wciągników hydraulicznych belek transportowych o wydajności 
min. 30 l/min. i ciśnieniu 160 bar”. 
W związku z faktem, iŜ w kopalni Zamawiającego pracują nasze ciągniki wyposaŜone w układ 
hydrauliczny do zasilania zestawów transportowych zapewniający wydajność 24 l/min, prosimy  
o zmianę zapisu określonego w w/w załączniku na zapis: „Ciągnik powinien posiadać układ  
do zasilania zewnętrznych wciągników hydraulicznych belek transportowych w wydajności  
min. 24 l/min i ciśnieniu 160 bar”. 
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Odpowiedź  

Podtrzymujemy zapis w Załączniku Nr 1a do SIWZ część nr 1 punkt A. ppkt 19  
i nie wyraŜamy zgody na zmianę zapisu. 
 
 
Pytanie 6 

W załączniku nr 1 do SIWZ, część II „Szczegółowy opis wspólny dla wszystkich części 
zamówienia”, lit.A) – Gwarancja i serwis, pkt.6, Zamawiający stawia następujące wymaganie: 
„(...) Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, 
zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we 
wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji 
przedmiotu dostawy (do fizycznego zuŜycia).” 
 
Pragniemy poinformować, Ŝe niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć okresu eksploatacji 
dostarczanych przez naszą firmę ciągników spalinowych i belek transportowych, dlatego 
zapis „do fizycznego zuŜycia” jest trudny lub wręcz niemoŜliwy do spełnienia. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami okresem, w którym producent musi zapewnić dostępność 
części zamiennych wynosi minimum 10 lat. W związku z tym wnioskujemy o modyfikację  
w/w zapisu do treści: „(...) Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę 
serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych 
we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez okres minimum 10 lat licząc 
od daty dostawy.”  
 
Jednocześnie pragniemy podkreślić, Ŝe firma nasza dokłada wszelkich starań, by realizować 
usługi serwisowe i zapewnić dostawy części zamiennych do urządzeń przez jak najdłuŜszy 
okres ich eksploatacji. Wyrazem tego są egzemplarze ciągników spalinowych, które pracują 
w polskich kopalniach nawet kilkanaście lat. (w tym w zakładach górniczych wchodzących  
w skład PKW S.A.). 
 
Odpowiedź  

Podtrzymujemy zapis w Załączniku Nr 1 do SIWZ część II „Szczegółowy opis wspólny dla 
wszystkich części zamówienia” lit. A - GWARANCJA I SERWIS, pkt. 6.  
 
 
Pytanie 7 

W załączniku nr 1 do SIWZ, część III „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część nr 1 
zamówienia”, lit.A, pkt.14 Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Ciągnik musi 
zapewniać moŜliwość zabudowy zestawu transportowego o długości 40m pomiędzy dowolne 
grupy napędów (...)”.  

 
Czy Zamawiający rozumie przez tak sformułowane wymaganie, Ŝe Ŝadna z jednostek 
napędowych nie jest związana z częścią silnikową ciągnika, co w praktyce jest warunkiem 
koniecznym dla moŜliwości zabudowy zestawu transportowego pomiędzy dowolne grupy 
napędów? 
 
Odpowiedź  

Podtrzymujemy zapis w Załączniku Nr 1 do SIWZ część III „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia: Część nr 1 zamówienia” lit. A pkt. 14. i wymagany jest warunek Ŝe Ŝadna  
z jednostek napędowych nie jest związana z częścią silnikową. 
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Pytanie 8 

W załączniku nr 1 do SIWZ, część III „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część nr 1 
zamówienia”, lit. A, pkt.20 Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Układ 
zabezpieczający maksymalną prędkość jazdy ciągnika powinien być aktywny w czasie trybu 
holowania maszyny”.  

 
Czy Zamawiający rozumie przez tak sformułowane wymaganie, Ŝe ciągniki mają być 
wyposaŜone w mechaniczny wyzwalacz odśrodkowy, automatycznie aktywujący układ 
hamowania awaryjnego, niezaleŜnie od elektrycznego układu sterowania, który zabezpiecza 
ciągnik równieŜ przy nie pracującym silniku spalinowym? 
 
Odpowiedź  

Podtrzymujemy zapis w Załączniku Nr 1 do SIWZ część III „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia: Część nr 1 zamówienia” lit. A pkt. 20. 
 
 
 
Pytanie 9 

W załączniku nr 1 do SIWZ, część III „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część nr 1 
zamówienia”, lit.B, pkt.1, lit.c) Zamawiający wymaga jako wyposaŜenie dodatkowe: „Przyrząd 
do pomiaru siły uciągu i hamowania ciągnika spalinowego z siłownikiem elektronicznym  
– 2 kpl.”. 
 
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość dostarczenia w wyposaŜeniu dodatkowym przyrząd  
z siłownikiem hydraulicznym i odczytem parametru na manometrze? 
 
Odpowiedź  

W Załączniku Nr 1 do SIWZ część III „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część nr 1 
zamówienia” lit. B pkt. 1c. dopuszczamy przyrząd z siłownikiem hydraulicznym i odczytem 
parametru na manometrze. 

W związku z powyŜszym Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w Załączniku nr 1 do SIWZ 
pkt  III.B.1c) oraz w Załączniku nr 1a do SIWZ, pkt B.1c) 

było: 

Przyrząd do pomiaru siły uciągu i hamowania ciągnika spalinowego z siłownikiem 
elektronicznym – 2 kpl  

otrzymuje brzmienie: 

Przyrząd do pomiaru siły uciągu i hamowania ciągnika spalinowego z siłownikiem 
elektronicznym lub siłownikiem hydraulicznym i odczytem parametru na manometrze – 2 kpl  

 

 

Pytanie 10 

W załączniku nr 1 do SIWZ, część IV „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część nr 2 
zamówienia”, lit. A, pkt. 2, Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Udźwig jednej belki 
transportowej min. 2 x 35 kN, realizowany przez dwie wciągarki sterowane oddzielnie”.  

 
Czy Zamawiający rozumie tak sformułowane wymaganie, Ŝe kaŜda z wciągarek musi 
posiadać udźwig min. 35 kN? 
 
Odpowiedź  

W Załączniku Nr 1 do SIWZ część IV „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część  
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nr 2 zamówienia” lit. A pkt. 2. „Udźwig jednej belki transportowej min. 2 x 35 kN, realizowany 
przez dwie wciągarki sterowane oddzielnie” – sformułowanie to wymaga, Ŝe kaŜda  
z wciągarek musi posiadać udźwig 35 kN. 
 
 
 
Pytanie 11 

W załączniku nr 8 do SIWZ, § 4 ust. 8 Zamawiający pisze: „Termin zapłaty ceny ulega 
przedłuŜeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 7 i 8, 
przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez 
Wykonawcę braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad, a jeŜeli 
reklamacja okaŜe się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia 
Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.” 
 
Wnioskujemy o zmianę powyŜszego zapisu na następujący: „Termin zapłaty ceny ulega 
przedłuŜeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 7 i 8, 
przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez 
Wykonawcę braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad  
w przypadku przyjęcia reklamacji, a jeŜeli reklamacja okaŜe się nieuzasadniona zgodnie  
z § 4 ust. 1 i 2.” 
 
Odpowiedź  

Podtrzymujemy zapis w Załączniku Nr 8 do SIWZ § 4 ust. 8 i nie wyraŜamy zgody na zmianę 
zapisu. 
 
 

Pytanie 12 

W załączniku nr 8 do SIWZ, § 5 ust. 3 Zamawiający pisze: „Dostawy będą realizowane w dni 
robocze w konfiguracji ustalonej z Zamawiającym”. 
 
Czy zapis ten, biorąc pod uwagę, Ŝe termin dostawy określono na „do 60 dni od daty 
podpisania umowy”, Zamawiający rozumie jako moŜliwość dostaw częściowych  
i fakturowania częściowego dostarczanych kolejnych partii przedmiotu zamówienia  
(w uzgodnieniu przez obie Strony)? 
 
Odpowiedź  

W załączniku nr 8 do SIWZ § 5 ust. 3   „Dostawy podzespołów przedmiotu będą realizowane 
w dni robocze w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego”, Zamawiający dopuszcza 
moŜliwość dostaw częściowych kolejnych partii przedmiotu zamówienia w konfiguracji 
ustalonej przez Zamawiającego, nie dopuszcza fakturowania częściowego dostarczonych 
partii przedmiotu zamówienia. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie 
„Protokół odbioru technicznego przedmiotu dostawy”, o którym mowa w zał. nr 8 do SIWZ  
§ 5 ust. 13. 
 
 
 

Pytanie 13 

W załączniku nr 8 do SIWZ, § 5 ust. 7 Zamawiający stawia wymóg: „(...) Brakujące elementy 
przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ 7 dni od daty otrzymania reklamacji(...)”. W załączniku nr 8 do SIWZ,  
§ 5 ust. 8 Zamawiający stawia wymóg: „(...) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad 
jakościowych dostarczonego przedmiotu dostawy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, 
która powinna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę (...), który zobowiązany jest 
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niezwłocznie, nie później jednak niŜ 7 dni od daty otrzymania reklamacji dostarczyć 
Zamawiającemu na swój koszt przedmiot dostawy wolny od wad(...)”. Jednocześnie w 
załączniku nr 8 do SIWZ, § 5 ust. 9 Zamawiający pisze: „W razie niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego lub dostarczenia 
towaru wolnego od wad, określonego w ust. 7 i 8 Zamawiający moŜe odstąpić od umowy  
w całości lub w części.” Zgodnie z ust. 10 odstąpienie to moŜe nastąpić w przypadku zwłoki 
trwającej 14 dni. 
 
Pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe zapisy te są niezwykle restrykcyjne i w praktyce mogą 
zagrozić Wykonawcy ogromnymi stratami. Przykładowo Zamawiający moŜe wg w/w zapisów 
odstąpić od umowy w przypadku braku w dostawie tylko jednego elementu wyprawki, 
pomimo tego, Ŝe kompletne i sprawne urządzenia zostaną dostarczone, a nawet pozytywnie 
odebrane zgodnie z § 5 ust.13. RównieŜ kary umowne w takim przypadku mogą być 
naliczane od wartości całego przedmiotu dostawy, a nie od wartości brakującego elementu. 
Jednocześnie w Ŝadnym miejscu nie pisze się, Ŝe w takim wypadku Zamawiający zapłaci za 
dostarczony i pozytywnie odebrany zakres przedmiotu dostawy, co do którego nie ma 
zastrzeŜeń jakościowych bądź ilościowych. W związku z tym zapisy te stawiają Wykonawcę 
w sytuacji, w której moŜe on ponieść straty w wysokości wartości całego zrealizowanego 
zakresu zamówienia (w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpi od umowy w całości) przy 
jednoczesnym obowiązku zapłaty kar umownych w wysokości zgodnych z § 9. Zapisy te 
mogą w rzeczywistości spowodować, Ŝe Wykonawca poniesie straty nieadekwatne do 
rzeczywistych uchybień w trakcie realizacji dostaw.  

 
W związku z tym wnioskujemy o dodanie w § 5 ust.10 następującego zapisu: „W przypadku 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, zapłaci on Wykonawcy cenę za cały zakres 
przedmiotu zamówienia, który został dostarczony terminowo i pozytywnie odebrany zgodnie 
z § 5 ust.13.”  
 
Odpowiedź  

Podtrzymujemy zapis w Załączniku Nr 8 do SIWZ § 5 ust. 7 i nie wyraŜamy zgody na zmianę 
zapisu.     
 
 

Pytanie 14 

W załączniku nr 8 do SIWZ, § 9 ust.1 lit. b) Zamawiający stawia wymóg zapłaty kar 
umownych: „w przypadku zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2  
– w wysokości 0,1% ceny netto przedmiotu dostawy określonej w § 3 ust.1 za kaŜdy dzień 
zwłoki”. 
 
Czy jeŜeli Zamawiający dopuści częściową realizację dostaw oraz częściowe fakturowanie 
zgodnie z pkt.7 niniejszego pisma, wyrazi zgodę na modyfikację powyŜszego zapisu  
do postaci: „w przypadku zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2  
– w wysokości 0,1% ceny netto części przedmiotu dostawy objętej zwłoką za kaŜdy dzień 
zwłoki”. 
 
Odpowiedź  

Podtrzymujemy zapis w Załączniku Nr 8 do SIWZ § 9 ust. 1 lit. b i nie wyraŜamy zgody  
na zmianę zapisu.     
 
 
Pytanie 15 

W załączniku nr 8 do SIWZ, § 9 ust.1 lit. d) Zamawiający stawia wymóg: „za zwłokę  
w podjęciu działań zmierzających do usunięcia wad lub awarii przedmiotu dostawy w okresie 
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gwarancji powyŜej 8 godzin od momentu ich telefonicznego zgłoszenia – w wysokości 
1 500,00 złotych za kaŜde kolejne 8 godzin powyŜej tego czasu”. 
 
Pragniemy zauwaŜyć, Ŝe wymaganie to jest niezwykle restrykcyjne i w naszym rozumieniu 
dotyczy podstawowych urządzeń wydobywczych np. kombajnów ścianowych. Ze względu na 
fakt, Ŝe oferowane urządzenia, relatywnie do kosztów inwestycyjnych maszyn 
wydobywczych, są urządzeniami o małej wartości, tak wysoka kara umowna stanowi 
nieproporcjonalnie duŜy procent wartości dostarczanych urządzeń. Jednocześnie naliczanie 
kary za kaŜde kolejne 8 godzin opóźnienia równieŜ wydaje się zbyt restrykcyjnym 
wymaganiem w stosunku do urządzeń pomocniczych jakimi są ciągniki spalinowe i belki 
transportowe. 

 
W związku z powyŜszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację w/w zapisu do 
brzmienia„za zwłokę w podjęciu działań zmierzających do usunięcia wad lub awarii 
przedmiotu dostawy w okresie gwarancji powyŜej 8 godzin od momentu ich telefonicznego 
zgłoszenia – w wysokości 0,1% wartości netto uszkodzonego podzespołu za kaŜde kolejne 
24 godziny powyŜej tego czasu.” 
 
Odpowiedź  

Podtrzymujemy zapis w Załączniku Nr 8 do SIWZ § 9 ust. 1 lit. d i nie wyraŜamy zgody  
na zmianę zapisu. 
 


