Nasz znak: 71/EZP/AP/472200587/22497/22

Rybnik, dnia 30.06.2022r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia objętego Ustawą Prawo
zamówień publicznych w temacie: Dzierżawa kombajnu chodnikowego wraz z
zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy
dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. ( nr
sprawy 472200587)
Dotyczy:

I.

Działając zgodnie z art. 135.1 i 2 oraz 137.1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo
Zamówień publicznych (Dz. U. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje
treść SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w ww. temacie w
sposób następujący
Pytanie nr 1
Część IV pkt. 4 SWZ
Zamawiający w SWZ (wersja zeskanowana) zamieścił dwie strony nr 3 zawierające
różniące się zapisy w Części IV pkt.4. Prosimy o sprostowanie czy chodzi o zapis:

„Wartość opcji wyniesie maksymalnie 365 dni.”
czy zapis: „Wartość opcji wyniesie maksymalnie 90 dni.”?

Odpowiedź nr 3
Zamawiający wyjaśnia, iż omyłkowo zostały zeskanowane dwie strony nr 3.
Zamawiający informuje, iż właściwa strona zawiera zapis w Części IV pkt.4. „Wartość opcji

wyniesie maksymalnie 365 dni.”

Pytanie nr 2
Część 1 pkt. 5.2 Załącznika nr 1 do SWZ
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „w ramach jednostek organizacyjnych PGG S.A.”?
Odpowiedź nr 2
Jednostki organizacyjne PGG S.A to wszystkie kopalnie i zakłady wchodzące w skład PGG
S.A.
Pytanie nr 3
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.
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Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, że nie jest w stanie podać dokładnych warunków geologicznych
wyrobisk, gdzie będą prowadzone prace kombajnami chodnikowymi, a jedynie tylko
prognozowane parametry geologiczne dla wyrobisk, gdzie planowana jest eksploatacja
kombajnów. Jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian lokalizacji kombajnów –
zarówno przed rozpoczęciem dzierżawy jak i w jej trakcie. Każda zmiana lokalizacji może
skutkować zmianą warunków geologicznych. W związku z powyższym zaznaczamy, że
zmiana warunków geologicznych i praca kombajnu w wyrobiskach, gdzie występują trudnourabialne skały nie może być powodem 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 nr 4
Część 2 tabela Załącznika nr 1 do SWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w tabelach pkt. 2.a o następującej treści
2.a
ścieralność skał wg metody Barona/Kuzniecowa
Max. 30 [mg]
Odpowiedź nr 4
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 5
Część 2 tabela pkt.33 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.33 i nadanie mu
brzmienia:

33 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 nr 5
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.
Pytanie nr 6
Część 4 pkt. 19. Załącznika nr 1 do SWZ
Prosimy o zmianę zapisu Część 4 pkt.19 i nadanie mu brzmienia:

„19. Dzierżawca z trzydniowym wyprzedzeniem powiadomi
telefonicznie/fax lub email o terminie rozpoczęcia demontażu.”

Wydzierżawiającego

Odpowiedź nr 6
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.
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Pytanie nr 7
Część 4 pkt. 30. Załącznika nr 1 do SWZ
Prosimy 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 30dni od daty przejęcia podzespołu od Zamawiającego.”
Odpowiedź nr 7
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 8
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,
j) wkładki sprzęgieł.
k) bezpieczniki elektryczne,
l) śruby i nakrętki.
m) przewody elektryczne”
Odpowiedź nr 8
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 9
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 nr 9
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 10
Część 5 pkt.21.2 Załącznika nr 1 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisu pkt.21.2 Część 5 i nadanie mu brzmienia:
Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego: 3 916 718 200,00 zł
• BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304, nr rejestrowy BDO 000014704
Oddział KWK ROW : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227
Ruch Chwałowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel :
44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy : 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2
• tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

„ocena stanu technicznego podzespołu przeprowadzana będzie w stanie zdemontowanym,
na terenie Wydzierżawiającego, przy współudziale przedstawicieli Dzierżawcy. W
szczególnych przypadku, za zgodą Dzierżawcy ocena stanu technicznego podzespołu może
być przeprowadzona bez udziału przedstawiciela Dzierżawcy.”
Odpowiedź nr 10
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 11
Część 5 pkt.21.3 Załącznika nr 1 do SWZ
W związku z zapisami pkt. I.3.7 Część 6 prosimy o modyfikację 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.”
Odpowiedź nr 11
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, że przywołane zapisy dot. innych
czynności.

Pytanie nr 12
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 osobnej 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 nr 12
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.
Pytanie nr 13
Część 6 pkt.I.1 i 20 Załącznika nr 1 do SWZ
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 podanej 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 nr 13
Zmawiający podtrzymuje zapisy SWZ i informuje, że w oparciu o aktualne harmonogramy
biegu przodków, Zamawiający przewiduje po cztery zmiany lokalizacji dla każdego kombajnu
w ramach okresu gwarantowanego oraz oczekuje, że Wydzierżawiający będzie brał udział w
pierwszym montażu i uruchomieniu oraz ostatnim demontażu przedmiotu dzierżawy.
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Pytanie nr 14
Część 6 pkt.II.9 Załącznika nr 1 do SWZ
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „innych użytkowników”?
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 nr 14
Zamawiający wyjaśnia, iż „inny użytkownik” to wszystkie Oddziały i jednostki organizacyjne
PGG S.A. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 15
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 nr 15
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16
§ 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 nr 16
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17
§ 3 pkt.8 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisu § 3 pkt.8 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„8. Czynsz dzierżawny zawiera poniższe koszty, w tym koszty transportu przedmiotu
dzierżawy do siedziby Dzierżawcy oraz koszty transportu związane ze zwrotem przedmiotu
dzierżawy (z powierzchni zakładu Dzierżawcy) do Wydzierżawiającego oraz między innymi
koszt:
a) wykonania przedmiotu umowy,
b) udziału przedstawicieli Wydzierżawiającego w montażu, uruchomieniu i demontażu
przedmiotu umowy na dole kopalni,
c) przeszkolenia w zakresie eksploatacji, naprawy, konserwacji i obsługi przedmiotu
dzierżawy po 10 pracowników Dzierżawcy w ilości 6 godzin na pracownika, przed
uruchomieniem kombajnu w przodku, z podziałem na górników, elektryków i mechaników
(razem 30 osób) – dla każdego kombajnu, jeśli Zamawiający zgłosi taką potrzebę.
d) prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie dzierżawy,
e) odbioru technicznego na dole kopalni,
f) zgłoszonej przez Dzierżawcę potrzeby udziału pracowników serwisu przez pierwszy
tydzień eksploatacji na jednej zmianie wydobywczej,
g) przeprowadzanie gwarancyjnych okresowych (miesięcznych) przeglądów wraz z
przeprowadzeniem napraw i konserwacji przedmiotu dzierżawy zgodnie z wymaganiami
określonymi w DTR,
h) wszelkich podatków, cła i innych zobowiązań podatkowych wynikających ze stosownych
ustaw i przepisów.”
Odpowiedź nr 17
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 18
§ 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.”
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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 z przyczyn leżących
po stronie Dzierżawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania Protokołu kompletności dostawy
kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik nr 4 do umowy), od dnia następnego po
upływie ww. 7 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."
Odpowiedź nr 18
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.
Pytanie nr 19
§ 4 pkt.11 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 nr 19
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 20
§ 5 pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ
Z uwagi na nieprecyzyjny termin dostawy prosimy o modyfikację zapisów §5 pkt.1
Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„Wydzierżawiający dostarczy przedmiot dzierżawy do 18 tygodni od daty zawarcia umowy,
1) Za zgodą Stron możliwe jest ustalenie:
a) okresów przyspieszenia lub opóźnienia dostawy kombajnu,
b) terminów powiadomienia,
c) terminów zwrotu podzespołów kombajnów.”

Odpowiedź nr 20
Zamawiający modyfikuje zapisy treści SWZ § 5 pkt.1 Załącznika nr 5, który otrzymuje
brzmienie

„1. Wydzierżawiający dostarczy przedmiot dzierżawy do 18 tygodni od daty otrzymania
zlecenia od Dzierżawcy.
1)Za zgodą Stron możliwe jest ustalenie:
a)okresów przyspieszenia lub opóźnienia dostawy kombajnu,
b) terminów powiadomienia,
c)terminów zwrotu podzespołów kombajnów.”
Pytanie nr 21
§ 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 7 dni od dnia
podpisania Protokołu kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór
Załącznik nr 4 do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 7 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 nr 21
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 22
§ 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 po okresie
dzierżawy, 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 jednodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia demontażu
przedmiotu dzierżawy. W przypadku nieobecności Wydzierżawiającego przy rozpoczęciu
demontażu, wiążącą będzie data demontażu określona w Wezwaniu Serwisowym. Protokół
zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez Dzierżawcę i będzie wiążący dla Stron”
Odpowiedź nr 22
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 23
§ 9pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisu § 9 pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„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 nr 23
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 24
§ 9, pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ
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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 nr 24
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 25
§ 10 pkt.9 Załącznika nr 5 do SWZ
Wnosimy o usunięcie proponowanych postanowień.
Odpowiedź nr 25
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.
Pytanie nr 26
§ 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 nr 26
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 27
§ 11 pkt.2.1 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisów §11 pkt.2.1 i nadanie im brzmienia:

„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 nr 27
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 28
§ 11 pkt.2.4 Załącznika nr 5 do SWZ
Zwracamy uwagę, że w przypadku niezwrócenia części Dzierżawca wyłącznie zobowiązany
będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 75% wartości części nowych, co z uwagi na
konieczność odtworzenia brakujących część nie będzie stanowiło naprawienia szkody.
Zgodnie z art.705 Kodeksu cywilnego Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest,
w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien
się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.
Odpowiednikiem powyższej normy powszechnie obowiązującej w treści załącznika nr 5 do
SWZ jest § 5 ust.6 pkt 2 zgodnie z którym: „Przedmiotem zwrotu może być tylko kompletny

przedmiot dzierżawy w stanie wynikającym z eksploatacji w okresie obowiązywania umowy,
odpowiednio oczyszczony, bez olejów i smarów, podzielony na podzespoły (jednostki
transportowe) jak przy dostawie, przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne,
szybkozużywające się i nieobjęte gwarancją.”
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Także powyższy § 5 ust.6 pkt 2 Załącznika nr 5 do SWZ wprowadza do umowy ograniczenie
odpowiedzialności Dzierżawcy (Zamawiającego) za zwrot kompletnego przedmiotu
dzierżawy, lecz tutaj w sposób pozwalający wykonawcom na jednoznaczne ustalenie już na
etapie przygotowania oferty wartości części, których zwrócenie nie będzie wymagane.
Natomiast zastrzeżone w § 11 ust.2.4
Załącznika nr 5 do SWZ ograniczenie
odpowiedzialności Dzierżawcy powoduje, że wykonawca nie jest w stanie ustalić jaka będzie
wartość części ewentualnie niezwróconych po okresie dzierżawy czy też jaka będzie wartość
zniszczeń części wynikłych z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy.
Należy zwrócić również uwagę, że na etapie postępowania o udzielenie zamówienia taka
konstrukcja postanowień umowy uniemożliwia dokonanie prawidłowej wyceny przedmiotu
zamówienia
i przygotowanie oferty. Zamawiający nie daje bowiem Wykonawcom żadnych dodatkowych
informacji pozwalających na dokonanie oceny ryzyka utraty części czy zniszczenia przedmiotu
dzierżawy przy zwrocie po okresie dzierżawy. Jednocześnie już na etapie przygotowania
oferty nakazuje wykonawcom uwzględnienie takiego ryzyka, że przedmiot dzierżawy zostanie
zwrócony w stanie niekompletnym i uszkodzonym (ponad normalne zużycie) wskazując
jednocześnie w §11 pkt.2.4 karę umowną zastrzeżoną na poziomie 75% wartości części wg
cennika, która nie jest już uzależniona od czasu użytkowania części. Należy przypomnieć, że
Wydzierżawiający w całym okresie użytkowania przedmiotu dzierżawy zobowiązany jest do
gwarancyjnej obsługi serwisowej przedmiotu dzierżawy (zgodnie z Częścią 5 załącznika nr 5
do SWZ) i różne części w okresie dzierżawy mogą podlegać wymianie. Może dojść do
sytuacji, w której zgubiona lub zniszczona część była wymieniona tuż przed końcem okresu
dzierżawy, a więc była niemalże nowa, zaś kara za jej nie zwrócenie do tylko 75% jej
wartości. Już na tym przykładzie widać, że zastrzeżona kara umowna nie jest adekwatna do
potencjalnej szkody, a możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przez
Wydzierżawiającego zamawiający nie przewiduje. Natomiast szkoda Wydzierżawiającego
zawsze będzie wynosiła 100% wartości części nowych .
Szkodą wyrządzoną Wydzierżawiającemu nie jest niezwrócenie określonej części czy
zwrócenie części nadmiernie zużytej. Szkodą są wszelkie koszty jakie Wydzierżawiający musi
ponieść w związku ze zwróceniem przedmiotu dzierżawy (kombajnu chodnikowego) w stanie
niekompletnym, tj. w takim stanie, jaki nie pozwala na dalsze korzystanie z tego urządzenia
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wydzierżawiający w takiej sytuacji narażony jest na
konieczność ponoszenia kosztów związanych z odtworzeniem brakujących części w celu
przywrócenia kombajnu do stanu używalności, które stanowią 100% wartości tych części.
Nadmieniamy, że KIO odniosła się do powyższych zapisów w wyroku KIO sygn. akt. KIO
1245/22.
W przypadku podtrzymania zapisów Wykonawca będzie zmuszony do skalkulowania ryzyka
związanego z powyższym co będzie miało wpływ na wysokość stawki dzierżawnej.
Prosimy o modyfikację zapisów §11 pkt.2.4 i nadanie im brzmienia:

„za niezwrócenie w terminie 30 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
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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 nr 28
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 29
§ 11 pkt.3 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 nr 29
Powyższa regulacja nie narusza postanowień art. 433 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r.
UPZP. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.
Pytanie nr 30
§ 11 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ
Prosimy o modyfikację zapisów § 11 pkt.5 i nadanie im brzmienia:

„Łączna wartość kar umownych przysługujących Dzierżawcy może być naliczana do kwoty
równej 30% wartości gwarantowanej netto umowy .”
Odpowiedź nr 30
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 31
§ 11 pkt.7 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 nr 31
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 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.
Pytanie nr 32
§ 11 pkt.9 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 nr 32
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.
Pytanie nr 33
§ 18 pkt.4 Załącznika nr 5 do SWZ
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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 nr 33
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ
Pytanie nr 34
§ 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 nr 34
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 nr 35
Pkt. 6 Załącznika nr 8 do umowy
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 nr 35
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.
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II. Działając zgodnie z art. 137.1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień publicznych
(Dz. U. 2019 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załacznik nr 1, Część 2,
Tabela poprzez dodanie Lp. 41 o brzmieniu:
Parametry wymagane
Lp.
Opis
przez Dzierżawcę
...
…
…
Kombajn wyposażony w pompę smaru o pojemności 4,5-5
41

kg, razem z osprzętem podłączeniowym, zasilana
hydrauliczne z sekcji rozdzielacza ciśnieniem 12-14 MPa -

TAK

pożądane)

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

DYREKTOR ds. PRACOWNICZYCH
Ruch Chwałowice - Jankowice

Marek Sobik
Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW
Dział Zamówień
i Przetargów
Główny Specjalista

Elektronicznie podpisany przez Marek
Sobik
Data: 2022.06.30 07:10:05 +02'00'

Elektronicznie podpisany
przez Anna Płonka
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Elektronicznie
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Dariusz Szlachta
Data: 2022.06.30
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Elektronicznie podpisany przez
Tomasz Tkocz
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…………………….

…………………….

Pełnomocnik PGG S.A.

Pełnomocnik PGG S.A.
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