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Wykonywania usług w zakresie przeglądów i remontów sprzętu będącego na wyposażeniu

Dotyczy:

Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego dla potrzeb JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka

Przedstawiamy poniżej treść zadanych pytań, udzielonych odpowiedzi oraz informację o dokonanej
modyfikacji treści załączników do Ogłoszenia o aukcji.
Pytanie 1
Dla remontów reduktora Carevent – prosimy o zmianę realizacji z 4 tygodni na 3 miesiące, ze względu
na długi czas oczekiwania na części.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji.
Pytanie 2
Czy termin wykonania usługi naprawy określony w § 4 projektu umowy – (pkt 2. Termin wykonania naprawy:
do 4 tygodni licząc od dnia przekazania urządzenia do remontu), obejmuje również czas przeznaczony na
wycenę

i

akceptację

wyceny

przez

zamawiającego

omawiany

w

wymaganiach

dodatkowych

(pkt. 4: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej, zakres przedmiotu remontu i legalizacji do wykonania. Zamawiający potwierdzi drogą
elektroniczną na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej, zakres remontu do wykonania przez
Wykonawcę. Niezwłocznie po przekazaniu powyższej informacji
Wykonawca przystąpi do wykonania usługi zgodnie z terminami określonymi w umowie)?
Odpowiedź Zamawiającego
Termin wykonania usługi naprawy określony w § 4 projektu umowy nie obejmuje czasu przeznaczonego
na wycenę i akceptację wyceny przez zamawiającego omawiany w wymaganiach dodatkowych.

Pkt III. 13 Specyfikacji Technicznej - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o aukcji oraz par. 3 Istotnych
Postanowień Umowy pkt II ppkt 10 Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o aukcji:
Zapis dotychczasowy:
Wykonawca

po

wykonaniu

przeglądu

i

legalizacji

lub

remontu

dostarcza

wraz

z urządzeniem

do Zamawiającego wszystkie niezbędne dokumenty:
a) deklarację zgodności,
b) świadectwo jakości z końcowego odbioru technicznego po remoncie i próbach technicznych,
c) gwarancję wraz z kompletem zaświadczeń fabrycznych na użyte do wymiany części,
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d) protokół z

końcowego odbioru technicznego, oraz inne dokumenty potrzebne dla prawidłowej

eksploatacji wyremontowanego urządzenia.
Zapis po zmianach:
Wykonawca po wykonaniu usługi dostarczy wraz z urządzeniem do Zamawiającego wszystkie niezbędne
dokumenty:
a) orzeczenie o stanie technicznym urządzenia,
b) gwarancję wraz z kompletem zaświadczeń fabrycznych na użyte do wymiany części,
c) protokół z końcowego odbioru technicznego.
Oraz inne dokumenty potrzebne dla prawidłowej eksploatacji wyremontowanego urządzenia.
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