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Rybnik, dnia 5 maja 2020 r. 

                                              

                                                                       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

                                                     

 

Nazwa postępowania: „Dostawa dwóch spycharek gąsienicowych do obsługi składowisk węgla 

kamiennego w PGE Ekoserwis Sp. z o.o.” 

Numer postępowania: PGE Ekoserwis 24 / PN / 2020 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 

 

 

I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ 

 

       Pytanie nr 1 

     „Czy zamawiający dopuści maszynę bez niezależnego ogrzewania spalinowego kabiny?” 

 

      Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza maszyny bez niezależnego ogrzewania spalinowego kabiny. 

 

      Pytanie nr 2 
      „Czy zamawiający dopuści maszynę wyposażoną w kamerę cofania lecz bez lusterek  

        zewnętrznych?” 

 

      Odpowiedź: 
       Zamawiający nie dopuści maszyny wyposażonej w kamerę cofania lecz bez lusterek  

       Zewnętrznych. 

 

       Pytanie nr 3 
        „Czy zamawiający wraża zgodę aby suma kar umownych była limitowana do 10% wartości   

        Zamówienia netto?” 

 

       Odpowiedź: 
 Zamawiający nie wyraża zgody aby suma kar umownych była limitowana do 10% wartości   

       Zamówienia netto. 

 

Pytanie nr 4 
„Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego dzień produkcji, Proszę o   

doprecyzowanie jakiego dokumentu wymaga Zamawiający?” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dokumentu w postaci zaświadczenia lub oświadczenia producenta 

wskazującego dzień produkcji maszyny. 

 

Pytanie nr 5 
 „Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach realizacji umowy poza kompleksowym 

wykonaniem przeglądów serwisowych wynikających z instrukcji eksploatacji, wymaga aby 

Wykonawca zapewnił także materiały eksploatacyjne związane z codzienną obsługą wykonywaną 

przez Zamawiającego, w tym także „dolewki” oleju, płynów i smaru – Czynności związane z 

obsługą codzienną, w tym uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych jak paliwo, smar, AdBlue itd. 

zwyczajowo leżą po stronie użytkownika, a niejednokrotnie ilość poszczególnych materiałów 

uzależniona jest od czasu i charakteru pracy maszyny i może się różnić. Dodatkowo w ramach 

codziennej obsługi Zamawiający nie wykonuje wymiany lub dolewania oleju silnikowego, 

hydraulicznego, przekładniowego, płynu chłodzącego – wymianę materiałów eksploatacyjnych 

wykonuję serwis Wykonawcy zgodnie z interwałami podanymi w instrukcji, nie ma konieczności 

dolewania / uzupełniania materiałów eksploatacyjnych między wymianami. Jeżeli powstanie 

ubytek któregoś z materiałów w wyniku usterki / awarii zostanie on uzupełniony w ramach 

usuwania usterki, w związku z tym prosimy o odstąpienie od zapisu” 

 

Odpowiedź: 
      Zamawiający nie dopuszcza zmiany lub odstąpienia od zapisu, którego dotyczy pytanie. 

 

 

Pytanie nr 6 
„Czy zamawiający wyraża zgodę aby rękojmia wynosiła 24 miesiące niezależnie od warunków  

gwarancji?” 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody aby rękojmia wynosiła 24 miesiące niezależnie od warunków  

gwarancji? 

 

Pytanie nr 7  

„Czy zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca przystąpił do usuwania wad/usterek limitujący 

nie później niż 24 godzin w dni robocze, oraz wad/ usterek nielimitujących nie później niż 72 

godziny w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia.” 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody aby Wykonawca przystąpił do usuwania wad/usterek limitujący nie 

później niż 24 godzin w dni robocze, oraz wad/ usterek nielimitujących nie później niż 72 godziny 

w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia 

 

Pytanie nr 8 
„Zamawiający wymaga od  Wykonawcy zobowiązania wykupu Spycharki po upływie okresu 

gwarancji za ustaloną  kwotę. Wnioskujemy o zmianę zapisu, aby wykup nastąpił bezpośrednio po 

zakończeniu okresu gwarancji”      
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      Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza skrócenie tego terminu do 14 dni. 

Zamawiający postanawia, że pkt. 2.7 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykupu spycharki gąsienicowej, będącej przedmiotem zawartej umowy, na 

żądanie Zamawiającego złożone Wykonawcy w terminie do 14 dni po upływie 60 miesięcznego 

okresu gwarancji. Zamawiający zastrzega jednak możliwość nieskorzystania przez siebie z żądania 

wykupu spycharki, będącej przedmiotem umowy.” 

 

 

II. ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

1. Zamawiający postanawia, że: 

-  pkt. 2.7 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie zobowiązany do wykupu spycharki 

gąsienicowej, będącej przedmiotem zawartej umowy, na żądanie Zamawiającego złożone 

Wykonawcy w terminie do 14 dni po upływie 60 miesięcznego okresu gwarancji. Zamawiający 

zastrzega jednak możliwość nieskorzystania przez siebie z żądania wykupu spycharki, będącej 

przedmiotem umowy.” 

- pkt. III, 3. Formularza ofertowego stanowiącego załączniki nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Zobowiązujemy się do odkupienia oferowanej przez Nas spycharki gąsienicowej, na żądanie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy, w terminie do 14 dni po upływie 60 miesięcznego okresu 

gwarancji, za kwotę:” 

 

 2. Zamawiający postanawia o zmianie pkt. II, 5. ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje 

brzmienie: „Wykonawca będzie zobowiązany do wykupu spycharki gąsienicowej, będącej 

przedmiotem zawartej umowy, na żądanie Zamawiającego złożone Wykonawcy w terminie do 14 

dni po upływie 60 miesięcznego okresu gwarancji. Zamawiający zastrzega jednak możliwość 

nieskorzystania przez siebie z żądania wykupu spycharki, będącej przedmiotem umowy.” 
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