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Działając zgodnie z $ 21 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLoKoKs KRAJ
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych
dzierżawionych i chodnikowych własnych produkcji JoY Global dla WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary w 2020 roku w podziale na zadania: Zadanie nr 1 _ Usługi
serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od JoY Global, Zadanie nr 2 _ Usługi
serwisowe kombajnów chodnikowych własnych produkcji JoY Global, udziela odpowiedzi
na pytania Wykonawcy oraz modyfikuje treśÓ S|WZ w sposób następujący:

Sp.

z o. o.

Pvtanie 1.
W slwz, pkt. lV. ppkt 2 Zamawiający zapisał:
W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wartoŚc umowy nie zostanie wykozystana,
umowa obowiązywać będzie dla Zleceń wystawionych przez Kopalnię bądŹ jej poszczegÓlne
Ruchy, do dnia wykonystania wartościumowy, ale nie dłuŻej niż do dnia 31 marca roku
następnego po roku obowiązywania umowy. o przedłużeniu okresu obowiązywania umowy do
31 marca Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie'
orazw Załączniku nr 8 do slwz, $4 ust. 2:
W pzypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy wartoŚć Umowy nie zostanie wykorzystana,
Umowa obowiązywać będzie dla Wezwan Serwisowych wystawionych pnez Kopalnię bądź jej
poszczegÓlne Ruchy, do dnia wykorzystania wartości Umowy, ale nie dłużej niż do dnia 31 marca
roku następnego po roku obowiązywania Umowy. o przedłużeniuokresu obowiązywania tJmowy
do 31 marca Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tych zapisow na zapis o treści:
W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy warlośćUmowy nie zostanie wykorzystana,
Umowa obowiązywać będzie dla Wezwań Serwisowych wystawionych pzez Kopalnię bądŹ jej
poszczegÓlne Ruchy, do dnia wykorzystania wartości Umowy, ale nie dłużejniżdo dnia 31 marca
roku następnego po roku obowiązywania Umowy. o przedłużeniuokresu obowiązywania lJmowy
do 31 marca 2021 Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie'

odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pvtanie 2.
W Załączniku nr 1 do SIWZ' pkt. 5.7)Zamawiający zapisał:
Protokoł wykonania usługi senuisowej, ktory powinien zawierać:
7) datę i godzinę zakończenia prac związanych z realizacją zlecenia, specyfikację wymienionych
elementÓw i podzespołow (z podaniem pozycji cennika) oraz iloŚć przepracowanych godzin,
Prosimy o wykreślenie słów ,,z podaniem pozycji cennika'' ze względu na to, ze senłisanci nie
mają dostępu do cennika.
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odpowiedź
Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 1 do slwz, pkt. 5.7), który otrzymuje nowe
brzmienie:
7| datę i godzinę zakończenia prac związanych z realizacją zlecenia, specyflkację
wymienionych elementów i podzespołów oraz ilośćprzepracowanych godzin,
Pvtanie 3.
W Załączniku nr 1 do SIWZ' pkt. 5.8) Zamawiający zapisał:
ProtokÓł wykonania usługi serwisowej, ktory powinien zawierać:
8) komentarz odnośnie wstępnego okreŚlenia strony odpowiedzialnej za powstanie zdarzenia,
Prosimy o wykreślenietego zapisu.

odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pvtanie 4.
W Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 6 (ostatni akaplt)Zamawiający zapisał:

W przypadku dostawy częścizamiennych do napraw wykonywanych samodzielnie przez

uŻytkownika, gdy przedmiotem wykonania usługi są certyfikowane zamienniki częścizamiennych
oryginalnych lub katalogowych
Certytikat(y) zgodności właściwościoferowanych częsci
zamiennych
wymaganiami stosownych norm przepisÓw, wydanych (odpowiednio do
przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki ceftyfikujące/jednostki notyfikowane,
wskazujących co najmniej zakres ich zastosowania W maszynach /unądzeniach, ktorych
p rz ed m i ot z am Ówi e n i a d oty czy.
Prosimy o wyjaŚnienie treścitego zapisu. lnformujemy,Że nie wyrazamy zgody na stosowanie
zamienników częściorazna wykonywanie napraw samodzielnie przezZamawiającego.

-

z

odpowiedź

i

w DTR urządzenia, prowadzonych przez
Wykonawcy pracownikach Zamawiającego' w oparciu o części

Zapis dotyczy napraw dozwolonych
przeszkolonych

u

zamienne dostarczane w ramach obowiązujących umów pfzezWykonawcę

Pvtanie 5.
W Załączniku nr 1 do SIWZ' pkt. 7.5) Zamawiający zapisał:
osoba dozoru wyższego Działu Energomechanicznego ustala warunki pracy ekipy serwisowej,
przydziela osoÓę koordynującą oraz zapewnia fachową wspołpracę ze słuŻbami kopalni'
Swiadczenie usług serwisowych kończy się zawsze sporządzeniem Protokołu serwisowego
podpisanego przez obydwie strony. W protokole winna być określona godzina jego sporządzenia,
ktora określac będzie czas zakończenia realizacji usługi serwisowej. Upoważnionym W imieniu
Kopalni do potwierdzenia iloŚci roboczogodzin pzepracowanych przy usługach senuisowych na
terenie zakładu Zamawiającego oraz ewentualnie zużytych materiałÓw związanych z wykonaniem
usług objętych niniejszą umową jest osoba wyższego dozoru ruchu'
Proponujemy dodac do listy osob, mogących w imieniu kopalni potwierdzic ilośÓ roboczogodzin
przepracowanych przy usługach senvisowych takze wspomnianą w treści osobę koordynującą
i dyspozytora kopalni.
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odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pvtanie 6.
W Załączniku nr 1 do SIWZ' pkt. 7.6) Zamawiający zaplsał:
W przypadku braku części/podzespołowniezbędnych do naprawy maszyn/urządzeń przez
Wykonawcę, dopuszcza
moŻliwośc
zgodą Wykonawcy) zastosowania
części/podzespołÓw będących własnościąZamawiającego' W celu usunięcia awarii, do czasu
dostarczenia częŚci/podzespołow przez Wykonawcę. W tym przypadku zastosowanie tych częŚci
i podzespołow nie naruszy ochrony gwarancyjnej maszyny lub urządzenia gdzie zostaną
zastosowane a Zamawiający obciąży kosztem wymiany i wykonania remontu części/podzespołu
Wykonawcę według obowiązujących w WĘGLoKooKs KRAJ Sp. z o.o. kosztow pracy oraz
cen nikÓw usług remontowych.
Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu.

się

(za

odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ.
Pvtanie 7.
W Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt.7. 'l1|Zamawiający zapisał:
W przypadku gdy w trakcie świadczenia usług senuisowych przez Wykonawcę zajdzie
koniecznoŚć wymiany częścilub podzespołow nieujętych w cenniku do zawartej umowy
serwisowej, ze względu na wyjątkową sytuację i koniecznośc natychmiastowego wykonania
usługi, świadczenie usług senuisowych w zakresie przedmiotowych częścii podzespołÓw będzie
odbywać sĘ na podstawie odrębnie zawartych umÓw pomiędzy stronami niniejszej umowy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na następujący:
W przypadku gdy W trakcie świadczenia usług serwisowych pzez Wykonawcę zĄdzie
koniecznośc wymiany częścilub podzespołów nieujętych w cenniku do zawańej umowy
senłisowej, ze względu na wyjątkową sytuację i koniecznośÓ natychmiastowego wykonania
usługi, świadczenie usług senruisowych w zakresie przedmiotowych częŚci i podzespołow będzie
odbywac się na podstawie ofeń Wykonawcy. Zamawia1ący dopuszcza zmianę zapisow
umownych polegającą na rozszerzeniu cennika, po warunkiem, że wańośÓ uzytej części
zamiennej nie przekracza kwoty 15 000,00 zł netto, a powyzszazmiana ma charakter zmiany
nieistotnej i jej wprowadzenie następuje poprzez dopisanie do cennika częścizamiennych
stanowiących załącznik do umowy kolejnej pozyĄi cennikowej.

odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ.
Pvtanie I
Czy Zamawiający vlyrazi zgodę na wykreślenie w Załącznlku nr 1 do slwz zapisu pkt. 8.5):
,,Na Protokole usługi senuisowej, Wykonawca określiwstępnie czy wykonana usługa jest
gwarancyjna ub pozagwarancyjna." ?
I

odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pvtanie 9
W Załączniku nr 1 do SIWZ' pkt. 8.7)Zamawiający zapisał:
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu ZamawiająCemu części, podzespołow po wymianie
z wyjątkiem uszczelnień oraz zużytych olejow i smarÓw _ nie dotyczy usług gwarancyjnych oraz

sytuacji, w ktorych cena częŚci zamiennej w dołączonym cenniku do umowy dotyczy wyłącznie
rÓżnicy pomiędzy ceną nowej części,podzespołu a kosztem remontu (co zostanie oznaczone
w cenniku jako cześĆremontowana).
Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenietego zapisu lub poszerzenie katalogu elementów
wyłączonych ze zwrotu
elementy montażowe, Śruby, złączki, węże, kable części
szybkozuŻywające się.

i

o

odpowiedź
Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 1 do
brzmienie:

7|

slwz, pkt.

8.7), który otrzymuje nowe

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu części,podzespołów po
wymianie z wyjątkiem uszczelnień, eIementów montażowych, śrub,złączek,
przewodów hydraulicznych, przewodów elektrycznych, częściszybkozużywających
się oraz zużytych olejów i smarów _ nie dotyczy usług gwarancyjnych oraz sytuacji,
w których cena częścizamiennej w dołączonym cenniku do umowy dotyczy wyłącznie
różnlcy pomiędzy ceną nowej części,podzespołu a kosztem remontu (co zostanie
oznaczone w cenniku jako cześćremontowana).

Pvtanie 10

Czy Zamawiający v,lyrazi zgodę na zmianę zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ zaplsu pkt.
8.8) na zapis: W pnypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji Wykonawca
zobowiązuje sĘ do ustalenia terminu rozpatrzenia reklamacji (powiadomienia za pomocą poczty
elektronicznej w terminie do 28 dni od dnia zwrotu podzespołÓw i częŚci zamiennych) ?
odpowiedź
Zamawiający podtrzym uje zapisy SIWZ.
Pvtanie 11.
Czy Zamawiający vlyrazi zgodę na zmlanę zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ zapisu pkt.
10.1)

na zapis: W przypadku stwierdzenia przez ekipę senuisową, że Warl)nki uniemożliwiają pracę,
ekipa może jej nie podjąć, o Czyrn powiadamia niezwłocznie Dyspozytora Kopalni a czas
przeznaczony na usunięcie awarii zostanie wydłużony czas przygotowania przez
Zamawiającego stanowiska pracy i Zamawiający zostanie obciążony za wydłużony okres
real iz acji zlece n i a senui sowego wg stawki z a roboczogodzi ny se rwi su?

o

odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ
Pvtanie 12.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmlanę zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ zapisu pkt.
11.3) a)
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na zapis: pzybycie ekipy senuisowej do miejsca naprawy w razie postoju (lub awaryjnej pracy)
maszyny/urządzenia nastąpi w ciągu do 8 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia
awarii do serwisu Wykonawcy lub w pnypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie
uzgodnionym terminie?

odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy S|WZ
Pvtanie't3.

W Załączniku

nr'l do SIWZ, pkt.

11.3) Zamawiający zapisał:

a) pzybycie ekipy senuisowej do miejsca naprawy w razie postoju (ub awaryjnej pracy)

maszyny/urządzenia nastąpi w ciągu do 4 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia
awarii do senuisu Wykonawcy lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie
uzgodnionym terminie,
Czas przybycia ekipy senłisowej do miejsca naprawy jest niezależny od Wykonawcy poniewaz
za transpoń osob na terenie Zamawiającego odpowiada Zamawia1ący. Prosimy o zastąpienie
sformułowania ,,do miejsca naprawy'' tekstem ,, do zakładu Zamawiającego'''

odpowiedŹ
Zamawiający podtrzymuje zaplsy SIWZ.
Pvtanie 14.
W Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 11'3) Zamawiający zapisał:
c) usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawnoŚci) nastąpi w terminie możliwie najkrotszym od
momentu przyjazdu ekipy senuisowej na kopalnię, jednak nie dłużej niż 8 godzin od momentu
podjęcia działań przez serwis Wykonawcy w miejscu pracy (okres ten wydłuŻa się o czas
transporlu częścina terenie kopalni przez Zamawiającego o ile strony nie uzgodnią inaczej ).
d) udostępnienie częŚci, niezbędnych służbomtechnicznych Zamawiającego dla utrzymania
ruchu maszyny/urządzenia, następuje w terminie do 4 godzin od momentu telefonicznego
zgłoszenia takiej potrzeby do Wykonawcy w pnypadku postoju (lub awaryjnej pracy)
maszyny/urządzenia lub w pnypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym
terminie,

e) w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (pny działaniu prewencyjnym)
udostępnienie częściniezbędnych służbomzamawiającego dla utrzymania ruchu

maszyny/unądzenia, następuje do 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia.

Zapis taki powoduje, Że w przypadku wystąpienia powaznej awarii jednego z głownych
podzespołów spełnienie podanych wymagań może okazac się niemozliwe. W przypadku
powaznej awarii konieczne są do wykonania co najmniej następujące czynności.

_
-

demontazu podzespołu,
transpońu uszkodzonego podzespołu na powierzchnię,
transpoń zapasowego podzespołu zpowierzchni do miejsca naprawy,
montaz podzespołu i uruchomienie maszyny'
Łączny czas transpońu podzespołu uszkodzonego z miejsca awarii i podzespołu zapasowego do
miejsca naprawy, ktory nie zaleŻy od Wykonawcy, zwykle przekroczy Wspomniany czas 8 godzin.
W związku ztym, Że działania seruyisowe nalezy podjąÓ natychmiast po zgłoszeniu awarii, to nie
ma mozliwości szybkiego ustalenia, kto przyczynił się do powstania awarii _ Wydzierżawiający
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DzierŻawca' Jest to zwykle mozliwe po zbadaniu uszkodzonego podzespołu.
Poniewaz powazne awarie występują bardzo zadko, jednak mogą się zdarzyc, to wspomniane
postanowienie umowy staje się kzywdzące dla Wykonawcy z tego powodu, że nie uwzględnia
czasu transpońu podzespołu.
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o uwzględnienie w postanowieniach umowy
zarÓwno czasu transpońu podzespołu jak i faktu, Że powaŻnej awarii nie da się usunąc
W 8 godzin. Prosimy o zmodyfikowanie powołanego postanowienia dodanie zapisu:
f) w przypadku wystąpienia powaŻnej awarii' dla ktorej dostarczenie zapasowego podzespołu
w czasie 4 godzin nie jest moŻliwe i ktÓrej usunięcie w czasie 8 godzin nie jest moŻliwe
w praktyce, Zamawiający ustali z Wykonawcą termin ponownego uruchomienia maszyny
i dostarczenia zapasowego podzespołu uwzględniający realne możliwościobu stron umowy.

czy

i

odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ.
Pvtanie 15.
W powiązaniu do powyższego pytania
postanowienie:

-

w Załączniku nr 8 do SIWZ, $8, ust. 1 Zamawiający

zawarł

Zamawiający moŻe naliczyc Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania określonejw Wezwaniu Senaisowym usługi z
przyczyn zależnych od Wykonawcy karę umowną w wysokoŚci dziesięciokrotnej stawki
rob ocz og odz i ny se nui sowej,
2) za opoźnienie w usunięciu awarii z przyczyn zależnych od Wykonawcy W wysokości stawki
netto roboczogodziny serwisowej za kaŻdą godzinę opoźnienia ponad czas Wyznaczony
w niniejszej Umowie,
3) za opoŹnienie w udostępnieniu częścizprzyczyn zaleŻnych od Wykonawcy W wysokości0,1%o
wartości netto zamówionych elementów za każdą godzinę opoźnienia ponad czas Wyznaczony
w niniejszej Umowie.
Argumentując jak w popzednim pytaniu prosimy o dodanie zapisu:
4) w przypadku wystąpienia poważnej awarii, o ktorej mowa w Sl|tVZ Załączniku nr 1 , pkt.11 .3)
lit' F), a ktÓrej usunięcie w czasie 8 godzin nie jest możliwe w praktyce i dostarczenie zapasowego
podzespołu nie jest możliwe w czasie 4 godzin, Zamawiający ustali z Wykonawcą termin
ponownego uruchomienia maszyny uwzględniający realne możliwościobu stron umowy i do
zakończenia tego terminu nie będzie naliczał kar umownych określonych w $ 8 usf. 1 pkt 2) i 3)'
W przypadku bezspornie bezzasadnego przekroczenia uzgodnionego czasu ponownego
u ru ch o m i e n i a m a szy ny Za m awi aj ąCy roz pocz n i e n a l i cz a n i e kary u m own ej'

odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy S|WZ
Pvtanie 16.
W Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 11.3.d) ZamawiĄący zapisał:
udostępnienie częŚci, niezbędnych służbomtechnicz:nych Zamawiającego dla utrzymania ruchu
maszyny/urządzenia, następuje w terminie do 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia
takiej potrzeby do Wykonawcy W pnypadku postoju (lub awaryjnej pracy) maszyny/urządzenia
lub w przypadku działań prewencyjnych W innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
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Wnioskujemy o zmianę terminu z 4 do 8 godzin

odpowiedŹ
Zamawiający podtrzym uje zapisy SIWZ.
Pvtanie 17.
W Załączniku nr 1 do SIWZ, w pkt. 12.1'l Zamawiający zapisał:
Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialnośc z tytułu gwarancji
jakoŚci obejmuje zarÓwno wady powstałe z przyczyn, ktore w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły
w pnedmiocie zamÓwienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed
u pływe m term i n u obowi ązywan i a gwarancji.
Zapis ten obciąża Wykonawcę dokonywaniem napraw gwarancyjnych (usuwanie wad fizycznych
powstałych przed terminem upływu gwarancji) elementow maszyny wynikłych z przyczyny nie
leżącej po stronie Wykonawcy, a powstałych np. wskutek niezgodnej z instrukcją eksploatacji
maszyny czy uszkodzenia maszyny przez czynniki zewnętrzne , niezaleŻne od woli Wykonawcy.
Zwracamy się z wnioskiem o dodanie na końcu zdania'.
odpowiedzialnośćz tytułu gwarancji nie obejmuje wad, ktore powstały w trakcie eksploatacji
z przyczyn niezaleŻnych od Wykonawcy.

odpowledŹ
Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ.
Pvtanie 18.
W Zatączniku nr 1 do SIWZ, w pkt. 12.12 Zamawiający zapisał:
W przypadku rozbieżnościstanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zleciÓ
wy ko n an i e b ad an n i ez al eż n e m u e ks pe rtowi wskaz a n e m u prz ez Za m awi aj ące g o.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na następujący:
W przypadku rozbiezności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecic
wykonanie badań niezaleznemu ekspeńowi uzgodnionemu przez Zamawiającego iWykonawcę.

odpowiedź
Zamawiający podtrzym uje zapisy SIWZ.
Pvtanie 19
W Załączniku nr 1 do SIWZ, w pkt. 12.18 Zamawiający zapisał:
Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne
pzedmiotu zamÓwienia.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbąo dodanie na końcu zdania''
Zamawiający W pierwszej kolejnoŚci wyczerpie uprawnienia wynikające z gwarancji.

odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ.
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Pvtanie 20.
W Załączniku nr 8 do SIWZ, $7 ust. 3. Zamawlający zapisał:
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) z zachowaniem
okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niŻ 90 dni, okreŚlonego
w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
a) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, Że świadczenieobjęte
Umową nie może byc zrealizowane,
b) niewykonywania lub nienaleŻytego wykonywania zamowienia z pnyczyn leŻących po stronie
Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od
realizacji Umowy w całościlub w części;
- nienaleŻyte wykonywanie zamowienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposob
niezgodny ze sposobem okreŚlonym W Umowie, skutkującym tym, iŻ uzyskany efekt realizacji
zamÓwienia jest nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
Poniewaz nie mozemy znac konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego, prosimy
o uzupełnienie tego zapisu treściąprecyzującą cel Zamawiającego, jako zgodny z lnstrukcją
obsług|/DTR nabywanej maszyny:
Zamawiającemu pzysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) z zachowaniem
okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niŻ 30 dni i nie więcej niż 90 dni, okreŚlonego
w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
a) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że Świadczenie objęte
Umową nie moŻe być zrealizowane,
b) niewykonywania lub nienaleŻytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie zamowienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od
realizacji Umowy w całościlub w części;
- nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposób
niezgodny ze sposobem określonym W Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji
zamÓwienia jest nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego,
zgodnych z lnstrukcją obsługi/DTR maszyny.

odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pvtanie 2't.
W Załączniku nr 8 do SIWZ, $8 ust. 1. Zamawiający zapisał:
Zamawiający moŻe naliczyc Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania okreŚlonej w Wezwaniu Serwisowym usługi
z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę umowną w wysokościdziesięciokrotnej stawki
ro bocz og odz i ny se nł i sowej.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na zapis:
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania okreŚlonej w Wezwaniu Serwisowym usługi
z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy karę umowną w wysokoŚci dziesięciokrotnej stawki netto
roboczogodziny serwisowejoraz proporcjonalnie do niego, zmianę zapisu $8 ust. 2 na zapis:
Wykonawca moŻe naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego
W$LAXSKS l{RA} 5p. r o.o.
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od realizacji Wezwania Serwisowego, z przyczyn zależnych od Zamawiającego W wysokości
stawki netto dwoch roboczogodzin senuisowych, co nie dotyczy pnypadkow określonych w $7
,,Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy" L)st. 3 pkt a)'
Zamawiający w Załączniku nr 8 do slwz, $8 ust. 1 ppkt. 2) wyraŹnie określiłwańośó stawki
roboczogodziny senruisowej będącej podstawą do naliczania kar umownych jako wańośćnetto,
dlatego zwracamy się o konsekwentne określenie wartoŚci tejze stawki takŻe w ust. 1 ppkt. 1)
orazw ust. 2 tego samego paragrafu.

odpowiedź
Zamawlający podtrzymuje zapisy SlWZ.
Pvtanie 22.
W Załączniku nr 8 do SIWZ, $8 ust. 3 Zamawiający zapisał:
W pnypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy,
pnekroczy wysokośi kar umownych, ZamawiająCy niezależnie od kar umownych
pnedstawionych W Umowie, zastrzega soÓie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniająCego na zasadach ogÓlnych, określonych w Kodeksie Cywilnym do wartościbrutto
Umowy.

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę powyzszego zapisu w następujący
sposób:
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem IJmowy,
przekroczy wysokośćkar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych
przedstawionych W Umowie, zastrzega soÓie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniająCego na zasadach ogolnych, określonych w Kodeksie Cywilnym do wartości netto
Umowy. Strony wyłączają odpowiedzialnośćz tytułu utraconych korzyŚci (ucrum cessans/
i wszelkich innych szkod pośrednich.

odpowiedź
Zamawiający podtrzym uje zapisy S!WZ.
Pvtanie 23.
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dodanie w Załączniku nr 8 do SIWZ, $8
ustępu o treści:
Łączna wartośćkar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie przekroczy
10% warźościnetto Umowy.

odpowiedŹ
Zamawiający podtrzymuje zaplsy SlWZ.
Pvtanie 24.
W Załączniku nr 8 do SIWZ, w s 8 ust. 4. ZamawiĄący zapisał:
W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych lJmową innemu
Wykonawcy w wyniku:
1) nie przystąpienia pnez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamÓwionych usług,
2) odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej rÓżnicy pomiędzy kosztami usługi
zamowionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi
z przedmiotowej Umowy.
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Naszym zdaniem zlecenie przez Zamawiającego wykonania usługi senłisowej stronie trzeciej
jest bezprawne do momentu odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy, co w pzypadku
maszyn dzierżawionych nie będzie miało sensu, gdyż po odstąpieniu umowy maszyny te
Zamawiający jest zobowiązany zwróciÓ Wykonawcy, musi bowiem odstąpic od umowy dzierŻawy
maszyny, a nie od Umowy świadczenia usług senłisowych, poniewaz wykonywanie napraw przez
stronę tzecią prowadzi do wytworzenia nowej maszyny, na co Zamawiający nie wyraŻa zgody'
A zatem wnioskujemy o wykreślenie ppkt. 1).
W odniesieniu do ppkt. 2) po odstąpieniu od umowy, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
niezaleznie od zapisów zawańych W umowie, umowę uwaŻa się za niebyłą i jej postanowienia
nie obowiązują (nie wiąŻą stron) Poza tym w odniesieniu do maszyn dzierŻawionych naprawianie ich po odstąpieniu od umowy nie będzie miało sensu, gdyż po odstąpieniu umowy
maszyny te Zamawiający jest zobowiązany zwrocić Wykonawcy, musi bowiem odstąpiÓ od
umowy dzierŻawy maszyny, a nie od umowy świadczenia usług senłisowych, ponieważ
wykonywanie napraw przez stronę trzecią prowadzi do wytworzenia nowej maszyny, na co
ZamawiĄący nie wyraŻa zgody ' Zatem wnosimy o wykreślenie ppkt. 2).
W przeciwnym razie wnioskujemy o dodanie do umowy klauzuli salwatoryjnej o treści:
W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia Umowy za niezgodne
z prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za niewaŻne albo bezskuteczne,
Strony zobowiązują się uzgodnić nowe, zgodne z prawem i skuteczne sformułowanie lub
postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencjiSfron.

odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ.
W imieniu Zamawiającego
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