ODDZIAŁ KWK PIAST - ZIEMOWIT

73/DT/DE/EZP/JBi/615/22

Bieruń, dnia 16.08.2022r
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego procedurą ustawy Prawo
zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:
Dzierżawa 4 szt. kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego
150kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w
całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK
Piast-Ziemowit, nr sprawy: 422200850.
Działając w oparciu o art. 135 ust. 1, 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019r poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje
zmiany treści SWZ.
Pytanie 1
Część 1 pkt. 5.2 Załącznika nr 1 do SWZ
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „w ramach jednostek organizacyjnych PGG S.A.”?
Odpowiedź
Jednostki organizacyjne PGG S.A. to wszystkie kopalnie i zakłady wchodzące w skład PGG S.A.
Pytanie 2
Część 1 pkt. 5.4 Załącznika nr 1 do SWZ
W związku z zapisami pkt.5.4 konieczne jest dobranie odpowiednich parametrów kombajnów
wymaganych w SWZ, prosimy o dostarczenie geologii (rodzaj skały i ich właściwości fizyczne
i chemiczne) eksploatowanych wyrobisk gdzie będą prowadzone prace kombajnami
chodnikowymi.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że podał wszystkie niezbędne parametry doboru kombajnu zgodnie ze
stosowanymi dotychczas na rynku właściwym, zasadami opisu przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie wyjaśnia, że zamówienie jest kierowane do profesjonalnego grona wykonawców
znających specyfikę pracy wydzierżawianych maszyn górniczych, dla których oczywistym jest,
że na etapie projektowania wyrobisk, zamawiający nie jest w stanie podać dokładnych warunków
geologicznych przyszłych wyrobisk, a jedynie prognozowane parametry geologiczne dla całego
górotworu w rejonie, gdzie planowana jest eksploatacja kombajnów chodnikowych.
Zamawiający zwraca również uwagę, że zgodnie z ideą pracy kombajnów chodnikowych,
nieodzownym elementem ich pracy jest przemieszczenia w górotworze i to zarówno przed
rozpoczęciem dzierżawy jak i w jej trakcie. Biorąc pod uwagę, że górotwór nie jest jednolitą
bryłą, każde przemieszczenie kombajnu chodnikowego może skutkować zmianą warunków
geologicznych. W związku z powyższym zaznaczamy, że zmiana warunków geologicznych i
praca kombajnu w wyrobiskach, gdzie występują trudno-urabialne skały nie może być powodem
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do ograniczenia prawa wynikającego z gwarancji. Ponadto Zamawiający przypomina,
że kombajn będzie eksploatowany zgodnie z warunkami/parametrami określonymi w SWZ,
w szczególności w zakresie wytrzymałości skał na ściskanie Rc.
Pytanie 3
Część 1 pkt. 6 Załącznika nr 1 do SWZ
Zamawiający zapisał w Części 1 pkt.6:

Oddział
KWK

Ilość
kombajnów

termin dostawy
kombajnu do
Kopalni / Ruchu

Kombajn
dodatkowo
wyposażony w
pomost
hydrauliczny i
mechanizm
podnoszenia
stropnic *)
(tak/nie)

4

Lipiec 2023
Sierpień 2023
Listopad 2023
Grudzień 2023

tak

KWK PiastZiemowit
Ruch Piast

Kombajn
dodatkowo
przystosowany
do zabudowy
urządzenia
wiercąco –
kotwiącego**)
(tak/nie)

Kombajn
dodatkowo
wyposażony w
zanożowy
system
zraszania***)
(tak/nie)

nie

nie

Kombajn
dodatkowo
wyposażony w
pomost
hydrauliczny i
mechanizm
podnoszenia
stropnic *)
(tak/nie)

Kombajn
dodatkowo
przystosowany
do zabudowy
urządzenia
wiercąco –
kotwiącego**)
(tak/nie)

Kombajn
dodatkowo
wyposażony w
zanożowy
system
zraszania***)
(tak/nie)

tak

nie

nie

Wskazane przez Zamawiającego terminy nie są precyzyjne.
Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

Oddział
KWK

KWK PiastZiemowit
Ruch Piast

Ilość
termin dostawy
kombajn kombajnu do Kopalni /
ów
Ruchu

4

Do 31 Lipiec 2023
Do 30 Sierpień 2023
Do 30 Listopad 2023
Do 31 Grudzień 2023

Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ część III ust. 4 kol. 3 tabeli oraz Załącznika nr 1
część 1, ust. 6 kol. 3 tabeli, poprzez zmianę terminu dostawy kombajnu do kopalni/Ruchu
następująco:
do 31 Lipiec 2023
do 30 Sierpień 2023
do 30 Listopad 2023
do 31 Grudzień 2023
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Pytanie 4
Część 2 tabela Załącznika nr 1 do SWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w tabeli pkt. 2.a o następującej treści
2.a

ścieralność skał wg metody Barona/Kuzniecowa

Max. 30 [mg]

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Szczegółowych wyjaśnień udzielił w odpowiedzi na
pytanie 2.
Pytanie 5
Część 2 tabela pkt.31 Załącznika nr 1 do SWZ
Prosimy o zmianę zapisów Część 2 tabela pkt.31 i nadanie mu brzmienia:
Maksymalne gabaryty w [mm] (szerokość kombajnu bez
31 pługa x wysokość z podestem roboczym i mechanizmem TAK
podnoszenia stropnicy x długość) 2650 x 2700 x 9000
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany treści części 2 tabela pkt. 31 Załącznika nr 1 do SWZ
następująco:
Maksymalne gabaryty w [mm] (szerokość kombajnu bez
31 pługa x wysokość z podestem roboczym i mechanizmem TAK
podnoszenia stropnicy x długość) 2650 x 2700 x 9000
Pytanie 6
Część 2 tabela pkt.35 Załącznika nr 1 do SWZ
Przeprowadzenie przeglądów okresowych i konserwacji silników elektrycznych wymaga ich
zdemontowania z kombajnu zgodnie z zapisami DTR/Instrukcji Obsługi producenta silników
elektrycznych.
W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.35 i nadanie mu brzmienia:
35 W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu
i poszczególnych urządzeń/podzespołów nie mogą wymuszać
przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz
TAK
konserwacji i kontroli z koniecznością demontażu
urządzeń/podzespołów z maszyny (nie dotyczy silników
elektrycznych).
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 7
Część 2 tabela pkt.50 Załącznika nr 1 do SWZ
Prosimy o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.50 i nadanie mu brzmienia:
50 Skrzynia aparatury elektrycznej wyposażona w dodatkowy
odpływ umożliwiający podłączenie pompy wspomagającej TAK
układ chłodzenia silników lub opcjonalnie pompy
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odwadniającej (do mocy łącznie 30kW na napięcie 1000V/
50Hz )
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany treści części 2 tabela pkt. 50 Załącznika nr 1 do SWZ
następująco:
50 Skrzynia aparatury elektrycznej wyposażona w dodatkowy
odpływ umożliwiający podłączenie pompy wspomagającej
układ chłodzenia silników lub opcjonalnie pompy TAK
odwadniającej (do mocy łącznie 30 kW na napięcie 1000V/
50Hz )
Pytanie 8
Część 2 tabela pkt.52 Załącznika nr 1 do SWZ
W tabeli pkt.52 Zamawiający napisał:
Kombajn wyposażony w osłony siłowników hydraulicznych
52 uniemożliwiające uszkodzenie gładzi tłoczyska poprzez TAK
działanie czynników zewnętrznych.
Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:
Kombajn wyposażony w osłony gładzi tłoczysk siłowników
52 udźwigu oraz skrętu. Pozostałe tłoczyska zabezpieczone tam TAK
gdzie istnieje techniczna możliwość.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 9
Część 4 pkt. 19. Załącznika nr 1 do SWZ
Prosimy o zmianę zapisu Część 4 pkt.19 i nadanie mu brzmienia:
„Dzierżawca z trzydniowym wyprzedzeniem powiadomi Wydzierżawiającego telefonicznie/fax
lub email o terminie rozpoczęcia demontażu.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 10
Część 4 pkt. 30. Załącznika nr 1 do SWZ
Zamawiający w Części 4 pkt.30 napisał:
„W przypadku podzespołów, co do których nie było możliwości dokonania oceny stanu
technicznego (stopnia zużycia) u Dzierżawcy, Wydzierżawiający zobowiązany jest przygotować
podzespół i zgłosić gotowość do przeprowadzenia oceny stanu technicznego w terminie nie
dłuższym niż 2 tygodnie od daty przejęcia podzespołu od Zamawiającego.”
Natomiast w Części 6 pkt. I.3.7 napisał:
„w przypadku wykonania usługi serwisowej na maszynie lub urządzeniu objętym gwarancją
Wydzierżawiającego i braku możliwości zgodnego określenia odpowiedzialności za powstanie
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awarii (wyłączenia lub nie odpowiedzialności gwarancyjnej) Wydzierżawiający przeprowadzi
procedurę reklamacyjną z udziałem służb technicznych Dzierżawcy w siedzibie
Wydzierżawiającego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia podzespołów do
Wydzierżawiającego.”
Powyższe zapisy są nie jednolite, ponadto w Części 5 pkt. 21.3 Zamawiający ponownie napisał:
„Wydzierżawiający zobowiązany jest przygotować podzespół i zgłosić gotowość (uzgodnić
termin z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem) do przeprowadzenia oceny stanu technicznego
w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (14 dni) od daty przejęcia podzespołu od Dzierżawcy.
Brak powyższego zgłoszenia w podanym terminie traktowane będzie jako uznanie roszczeń
gwarancyjnych Dzierżawcy bez konieczności przeprowadzania oceny stanu technicznego. Za
porozumieniem Stron termin może ulec zmianie co nie wymaga zawarcia aneksu, jednakże
wymaga potwierdzenia pisemnego.”
W celu ujednolicenia zapisów w Załączniku nr do SWZ „IPU” prosimy ponownie o zmianę
zapisu Część 4 pkt.30 i nadanie mu brzmienia:
„W przypadku podzespołów, co do których nie było możliwości dokonania oceny stanu
technicznego (stopnia zużycia) u Dzierżawcy, Wydzierżawiający zobowiązany jest przygotować
podzespół i zgłosić gotowość do przeprowadzenia oceny stanu technicznego w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od daty przejęcia podzespołu od Zamawiającego.”
oraz zapisu pkt.21.3 Część 5 i nadanie mu brzmienia:
„Wydzierżawiający zobowiązany jest przygotować podzespół i zgłosić gotowość do
przeprowadzenia oceny stanu technicznego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przejęcia
podzespołu od Dzierżawcy. Brak powyższego zgłoszenia w podanym terminie traktowane będzie
jako uznanie roszczeń gwarancyjnych Dzierżawcy bez konieczności przeprowadzania oceny
stanu technicznego. Za porozumieniem Stron termin może ulec zmianie co nie wymaga zawarcia
aneksu, jednakże wymaga potwierdzenia pisemnego”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 11
Część 5 pkt. 3 Załącznika nr 1 do SWZ
Prosimy o zmianę zapisów Część 5 pkt.3 i nadanie im brzmienia:
" Wykaz "materiałów eksploatacyjnych" wyłączonych z gwarancji:
a) uszczelki i uszczelnienia,
b) podkładki,
c) wkłady filtrów,
d) noże urabiające i ich zabezpieczenia,
e) tuleje nożowe (jeżeli występują),
f) dysze zraszające,
g) sworznie,
h) bolce rozprężne,
i) węże hydrauliczne,
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j) wkładki sprzęgieł.
k bezpieczniki elektryczne,
l) śruby i nakrętki.
m) przewody elektryczne”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 12
Część 5 pkt. 4 Załącznika nr 1 do SWZ
Prosimy o zmianę zapisów Część 5 pkt.4 i nadanie im brzmienia:
" Wykaz "części szybkozużywających" z ograniczoną 6-cio miesięczną (tj. 180 dni)
gwarancją:
a) uchwyty nożowe,
b) zgrzebła i łańcuch przenośnika zgrzebłowego,
c) segmenty (płytki) gąsienic,
d) bęben (gwiazda) napędowy i zwrotny,
e) koła napędowe przekładni jazdy,
f) płyty (blachy) ścierne stołu ładowarki i przenośnika zgrzebłowego,
g) zamki i ogniwa złączne przenośnika zgrzebłowego.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 13
Część 5 pkt.21.2 Załącznika nr 1 do SWZ
W związku z zapisami pkt. I.3.7 Część 6 prosimy o modyfikację zapisu pkt.21.2 Część 5 i
nadanie mu brzmienia:
„ocena stanu technicznego podzespołu przeprowadzana będzie w stanie zdemontowanym, na
terenie Wydzierżawiającego, przy współudziale przedstawicieli Dzierżawcy. W szczególnych
przypadka, za zgodą Dzierżawcy ocena stanu technicznego podzespołu może być
przeprowadzona bez udziału przedstawiciela Dzierżawcy.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 14
Część 6 pkt.I.3.13 Załącznika nr 1 do SWZ
Prosimy o dopisanie do zapisu pkt.I.3.13 Część 6 następującej treści:
„Brak przeprowadzenia procedury reklamacyjnej w terminie do 30 dni z winy Dzierżawcy będzie
skutkować nieuznaniem roszczeń gwarancyjnych Dzierżawcy i uznanie wykonanej usługi jako
odpłatną. Za porozumieniem Stron termin ten można wydłużyć”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 15
Część 6 pkt.I.3.17 Załącznika nr 1 do SWZ
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Prosimy o modyfikację zapisu pkt.I.3.17 Część 6 i nadanie mu brzmienia:
„W przypadku uznania przez Wydzierżawiającego usługi jako odpłatnej pomimo Informacji
z zastrzeżeniami (Zastrzeżenia) co do wykonanej usługi serwisowej (w tym dostarczonych części
zamiennych) Wydzierżawiający wystawi fakturę, a po zakończeniu procesu reklamacyjnego
skoryguje ją zgodnie z wynikiem postępowania reklamacyjnego.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 16
Część 6 pkt.I.10 Załącznika nr 1 do SWZ
Zapisy pkt.I.10 Część 6 odnoszą się do świadczenia usług serwisowych i powinny być
przedmiotem osobne umowy serwisowej. W aktualnie zawartej umowie serwisowej pomiędzy
Dzierżawcą i Wydzierżawiającym nie występuje rozgraniczenie na świadczenie usług
serwisowych na dole kopalni i na powierzchni kopalni.
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisów pkt.I.10 Część 6. W przypadku
podtrzymania zapisów SWZ będą one rażąco różne od zapisów w zawartej już umowie
serwisowej.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 17
Część 6 pkt.I.1 i 20 Załącznika nr 1 do SWZ
Zamawiający zapisał w Części 6 pkt. I.1:
„Wydzierżawiający będzie brał udział w montażu i demontażu przedmiotu dzierżawy w
przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Dzierżawcę, w tym udział pracowników serwisu
będzie przez pierwszy tydzień eksploatacji na jednej zmianie wydobywczej tylko przy pierwszym
uruchomieniu.”
oraz w Części 6 pkt. I.20:
„W ramach przedmiotowej dzierżawy Wydzierżawiający będzie brał udział w montażu,
uruchomieniu
i demontażu przedmiotu dzierżawy w trakcie zmiany jego lokalizacji.”
Zamawiający nie podał ilości zmian lokalizacji przedmiotu dzierżawy co ma to istotny wpływ
na określenie kalkulacji kosztów dzierżawy a co za tym idzie wysokości stawki dzierżawnej za
przedmiot dzierżawy podany w ofercie.
W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów pkt. I.1 i I.20 Załącznika nr do 1 i
nadanie im brzmienia:
„W ramach przedmiotowej dzierżawy Wydzierżawiający będzie brał udział w pierwszym montażu
i uruchomieniu, oraz ostatnim demontażu przedmiotu dzierżawy.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 18
Część 6 pkt.II.9 Załącznika nr 1 do SWZ
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „innych użytkowników”?
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Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisu pkt.II.9 Część 6 i nadanie mu brzmienia:
„Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może:
1) wydawać przedmiotu dzierżawy innym użytkownikom,
2) poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy,
3) wykonywać prac przedmiotem dzierżawy u innych użytkowników w kraju,
4) zlecać jakichkolwiek remontów przedmiotu dzierżawy,
5) dokonywać zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy. W przypadku dokonania
zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy przez Dzierżawcę bez zgody
Wydzierżawiającego, Dzierżawca zapłaci koszty związane z jego przywróceniem do stanu
pierwotnego.
6) stosować części, podzespołów i części zamiennych od producentów (dostawców) nie
posiadających autoryzacji (zgody) Wydzierżawiającego”.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż „inny użytkownik” to wszystkie Oddziały i jednostki organizacyjne
PGG S.A. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 19
Część 6 pkt.III Załącznika nr 1 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisów Części 6 pkt. III i nadanie im brzmienia:
„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową a odnoszących się do świadczenia usług
serwisowych zastosowanie mają zapisy obowiązującej umowy na świadczenie usług serwisowych
kombajnów chodnikowych z zastrzeżeniem, że postanowienia umów serwisowych nie skracają
gwarancji na elementy kombajnu (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i części
szybkozużywających się wskazanych w Części 5 pkt.3 i 4 Załącznika nr 1 do SWZ) tzn. nawet gdy
jakiś podzespół zostanie wymieniony w ramach usługi serwisowej to gwarancja na ten podzespół
obowiązuje do końca okresu dzierżawy, a nie tak jak wskazano w umowie serwisowej (np. 6
miesięcy).
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 20
§ 3 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ
Zgodnie z zapisami pkt.II.8 Część 6 Załącznika nr 1 do SWZ:
„Dzierżawca zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji przedmiotu dzierżawy w ramach
Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej (zarówno przed zawarciem, jak i po zawarciu umowy) „
Zapis ten tak de facto wyraża już zgodę stron na przekazanie kombajnu do innej kopalni, ale nie
na ponoszenie kosztów demontażu, transportu itp. przez Wydzierżawiającego. Zmiana
lokalizacji przedmiotu dzierżawy jest sprawą wewnętrzną Dzierżawcy/Zamawiającego.
Zamawiający napisał w § 3 pkt.2, że koszty zostaną ustalone w odrębnej umowie. Powstaje
pytanie, jakie będą skutki, jeżeli Strony nie osiągną porozumienia co do tej umowy? Z związku
z brakiem regulacji powyższych zapisów wnioskujemy o modyfikację zapisu § 3 pkt.2
Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:
„Dzierżawca gwarantuje realizację umowy zgodnie z bieżącym harmonogramem robót
górniczych ustalonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na poziomie 100%. W
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przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących koniecznością skrócenia okresu dzierżawy
kombajnu w danej kopalni Dzierżawca zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji przedmiotu
dzierżawy w ramach Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej. Dzierżawca powiadomi
Wydzierżawiającego o zmianie lokalizacji przedmiotu dzierżawy w terminie umożliwiającym
dokonanie zmiany lokalizacji jednak nie krótszym niż 1 tydzień przed planowaną zmianą.
Wszelkie koszty związanie ze zmianą lokalizacji ponosi Dzierżawca.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 21
§ 3 pkt.4 Załącznika nr 5 do SWZ
Zamawiający napisał:
„Stawka czynszu dzierżawnego o której mowa powyżej, dla każdego kombajnu chodnikowego
obowiązywać będzie od dnia następnego po dokonanym odbiorze kombajnu chodnikowego na
dole kopalni, który zostanie każdorazowo potwierdzony Protokołem odbioru technicznego po
uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku
jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie
21 dni od dnia podpisania Protokołu kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy
(wzór Załącznik nr 4 do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 21 dniowego okresu.”
Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzemienia:
„Stawka czynszu dzierżawnego o której mowa powyżej, dla każdego kombajnu chodnikowego
obowiązywać będzie od dnia następnego po dokonanym odbiorze kombajnu chodnikowego na
dole kopalni, który zostanie każdorazowo potwierdzony Protokołem odbioru technicznego po
uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku
jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany przez Dzierżawcę z przyczyn niezależnych od
Wydzierżawiającego, Wydzierżawiający uprawniony jest do jednostronnego podpisu tego
Protokołu."
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 22
§ 4 pkt.13 Załącznika nr 5 do SWZ
Zamawiający napisał:
„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy”
Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzemienia
„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 23
§ 5 pkt.4 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt.4 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:
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„Naliczanie czynszu dzierżawnego dla każdego kombajnu chodnikowego rozpoczyna się od dnia
następnego po uruchomieniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania. Uruchomienie
potwierdza się Protokołem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na
dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany
z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie 21 dni od dnia podpisania Protokołu
kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik nr 4 do umowy), od
dnia następnego po upływie ww. 21 dniowego okresu. W przypadku niepodpisania przez
Dzierżawcę Protokołu kompletności dostawy (zał nr 4 do umowy) bez uzasadnionej przyczyny,
przedmiot dzierżawy uważa się za dostarczony na podstawie jednostronnie podpisanego przez
Wydzierżawiającego Protokołu kompletności dostaw kombajnu w siedzibie Dzierżawcy. Czynsz
naliczany jest za miesięczne okresy rozliczeniowe obejmujące miesiąc kalendarzowy, z
wyłączeniem pierwszego okresu rozliczeniowego, który obejmuje okres od dnia określonego w
niniejszym ustępie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczęto naliczanie czynszu
dzierżawnego dla danego kombajnu chodnikowego. W przypadku nie podpisania protokołu
odbiorczego z powodu braku przedstawiciela Wydzierżawiającego na kopalni w dniu odbioru,
protokół zostanie spisany w późniejszym terminie - wiążącą będzie data protokołu spisana przez
przedstawicieli kopalni.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 24
§ 5 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:
„Naliczanie czynszu dzierżawnego kończy się w dniu rozpoczęcia demontażu przy udziale
przedstawiciela Wydzierżawiającego, określonego w Wezwaniu Serwisowym (tzn. za dzień, w
którym rozpoczęto demontaż Wydzierżawiający nie naliczy stawki za dzierżawę przedmiotu
umowy). Dzierżawca powiadomi Wydzierżawiającego telefonicznie lub email z trzydniowym
wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia demontażu przedmiotu dzierżawy.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 25
§ 5 pkt.11 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt.11 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:
„11. Opcja będzie udzielona na warunkach przewidzianych w umowie, po stawkach w niej
określonych. Maksymalna wartość opcji określono w par. 3 ust. 1a) - tabela.”
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany treści § 5 pkt.11 Załącznika nr 5 do SWZ następująco:
„11. Opcja będzie udzielona na warunkach przewidzianych w umowie, po stawkach w niej
określonych. Maksymalna wartość opcji określono w par. 3 ust. 1a) - tabela.”
Pytanie 26
§ 9 pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisu § 9 pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:
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„Ze strony Dzierżawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad
realizacją przedmiotu umowy, dokonywanie wszelkich ustaleń z Wydzierżawiającym oraz
podpisanie wszelkich dokumentów i Protokołów …. związanych z realizacją niniejszej umowy
przez co najmniej jedną z tych osób jest/są: (…)”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 27
§ 9 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisu § 9 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:
„Ze strony Wydzierżawiającego osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za
nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, dokonywanie wszelkich ustaleń z Dzierżawcą oraz
podpisanie wszelkich dokumentów i Protokołów …. związanych z realizacją niniejszej umowy
przez co najmniej jedną z tych osób jest/są: (…)”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 28
§ 10 pkt.9 Załącznika nr 5 do SWZ
Wnosimy o usunięcie proponowanych postanowień.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 29
§ 11 pkt.1.1 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.1.1 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:
„1) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wydzierżawiającego w wysokości 10 % wartości netto części niezrealizowanej umowy”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 30
§ 11 pkt.1.2 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.1.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:
„2) za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy w wysokości dobowej stawki czynszu
dzierżawnego netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości określonej w
§3 pkt.1a dla danego kombajnu”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 31
§ 11 pkt.2.1 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisów §11 pkt.2.1 i nadanie im brzmienia:
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„za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w
wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków
określonych w § 12-Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy ust. 2 i 5. pkt 3.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 32
§ 11 pkt.2.4 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisów §11 pkt.2.4 i nadanie im brzmienia:
„za niezwrócenie w terminie 21 dni części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu
dzierżawy w wysokości 100% wartości części wg cen obowiązujących dla Polskiej Grupy
Górniczej S.A. przy zakupie części nowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzień
zwrotu przedmiotu dzierżawy, wg cen z ostatniego obowiązującego dla Polskiej Grupy Górniczej
S.A. cennika części nowych (cennik części serwisowych lub cennik z umów na dostawy części),
jeżeli brak jest możliwości wyceny w oparciu o cenniki wg oferty od Wydzierżawiającego przy
czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne, szybkozużywające się i nieobjęte gwarancją.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 33
§ 11 pkt.1.4 Załącznika nr 5 do SWZ
Wnosimy o usunięcie proponowanych postanowień jako niezgodnych z postanowieniami art.
433 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Powyższa regulacja nie narusza postanowień art. 433 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. UPZP.
Pytanie 34
§ 11 pkt.3 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisów § 11 pkt.3 i nadanie im brzmienia:
„Łączna wartość kar umownych przysługujących Dzierżawcy może być naliczana do kwoty
równej 30% wartości gwarantowanej netto umowy .”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 35
§ 11 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ
1. Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „utrata przedmiotu dzierżawy” oraz doprecyzowanie w
jaki sposób Dzierżawca będzie informował Wydzierżawiającego o utracie przedmiotu
dzierżawy.
2. Prosimy o dodanie regulacji zgodnie, z którą niniejsze postanowienia będą miały zastosowanie
także wówczas, gdy utrata przedmiot dzierżawy nastąpi z powodu siły wyższej.
Odpowiedź
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Zamawiający wyjaśnia, że przez utratę przedmiotu dzierżawy rozumie się sytuację, w której brak
zwrotu przedmiotu dzierżawy będzie spowodowany zaistnieniem okoliczności siły wyższej.
Zamawiający będzie informował pisemnie Wykonawcę o utracie przedmiotu dzierżawy.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 36
§ 11 pkt.7 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisów § 11 pkt.9 i nadanie im brzmienia:
„W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody wyrządzonej stronie, każda ze stron ma
prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 37
§ 18 pkt.4 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o wprowadzenie regulacji odnoszącej się do sytuacji, gdy siła wyższa trwa dłużej niż 7
dni poprzez wprowadzenie uprawnienia do wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron w
przypadku, gdy okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż 3 miesiące.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 38
§ 4 Załącznika nr 5 do SWZ
1. Prosimy o podanie i udokumentowanie źródła finansowania przedmiotowego zamówienia.
2. Prosimy o udostępnienie aktualnych pełnych danych finansowych spółki PGG S.A. tj.
danych finansowych za ostatni dostępny kwartał kalendarzowy.
3. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie zaliczki w ramach niniejszego postępowania.
4. Ze względu na odroczony termin płatności w ramach niniejszego postępowania, prosimy
o ustanowienie zabezpieczenia spłaty w formie uzgodnionej z Wykonawcą.
Prosimy o umieszczenie w treści projektu umowy odpowiednich zapisów umożliwiających
wprowadzenia zabezpieczenia.
Odpowiedź
Ad 1. Kontrakt zawarty w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zostanie
sfinansowany ze środków pochodzących z bieżącej działalności Spółki.
Ad 2. Zamawiający informuje, że dokumenty finansowe Polskiej Grupy Górniczej S.A. stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie są udostępniane. Informacje prawne i finansowe Polskiej Grupy
Górniczej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., których publikację
nakazuje Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych są
dostępne na witrynie http://bip.pgg.pl/.
Ad 3 i 4. Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia jakichkolwiek zabezpieczeń na rzecz
Wykonawcy i stosowania zaliczek.
Pytanie 39
Pkt. 6 Załącznika nr 8 do umowy
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Prosimy o modyfikację zapisów pkt. 6 Załącznika nr 8 i nadanie mu brzmienia:
„Dzierżawca uzna wynik testu za pozytywny jeżeli kombajn osiągnie średnio zmianowe (liczone
w okresie 10 kolejnych dni roboczych, przy 3 zmianach roboczych w ciągu doby) następujące
minimalne wydajności urabiania i ładowania urobku z calizny:
• 15 m3/h dla wytrzymałości na ściskanie skał Rc do 80MPa „
Jednocześnie prosimy o wprowadzenie modyfikacji w załącznik nr 6 do umowy uwzględniającą
powyższą propozycję zmiany: „ (….) Kombajn osiągnął wydajność urabiania i ładowania
……………m3/h przy wytrzymałości na ściskanie skał Rc ……………MPa wg GIG.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
SWZ uwzględniający powyższe zmiany otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do
niniejszego pisma.
SWZ po modyfikacji zostaje zamieszczony w Profilu Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

Władysław
Dudkiewicz
_____________________

Elektronicznie podpisany
przez Władysław Dudkiewicz
Data: 2022.08.17 10:44:33
+02'00'

podpis osoby uprawnionej

podpisany
Krzysztof Elektronicznie
przez Krzysztof Krasucki
Data: 2022.08.17
Krasucki
10:56:08 +02'00'
_____________________

podpis osoby uprawnionej
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