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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę elementów trasy przenośnika zgrzebłowego 
Rybnik-1100 dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego 
Sobieski” - sprawa nr 40/2013/EEZP/JW. 

 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  
 

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę elementów trasy przenośnika zgrzebłowego 

Rybnik-1100 dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Sobieski”, 

na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania 

Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 1: 
 

„SIWZ pkt II, str. 4 - prosimy o potwierdzenie interpretacji lub wyjaśnienia dotyczące 
spełnienia przez wykonawców warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Mając na 
uwadze przedmiot postępowania, rozumiemy, iż wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
winni wykazać się należytą realizacją dostaw tras przenośników zgrzebłowych ścianowych 
lub kompletnych przenośników zgrzebłowych ścianowych, których łączna wartość brutto nie 
jest mniejsza niż: 15.000.000,00 zł.” 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu winni 

wykazać się należytą realizacją dostaw tras przenośników zgrzebłowych lub kompletnych 

przenośników zgrzebłowych. Zamawiający uzna również wykazanie się przez Wykonawców 

dostawami tras przenośników zgrzebłowych ścianowych lub kompletnych przenośników 

zgrzebłowych ścianowych. 

 

Pytanie nr 2: 
 

„SIWZ pkt IV.2 B, str. 7 - prosimy o potwierdzenie interpretacji lub wyjaśnienie dotyczące 
treści dołączonego do oferty certyfikatu zgodności lub opinii technicznej wydanej przez 
uprawnioną jednostkę do oceny przedmiotu zamówienia, potwierdzające zgodność wyrobu 
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z dokumentacją techniczną, normami oraz możliwości bezpiecznego stosowania 
w zakładach górniczych. Mając na uwadze przedmiot zamówienia, tj. elementy trasy do 
przenośnika zgrzebłowego ścianowego Rybnik 1100, rozumiemy, iż przedmiotowy certyfikat 
lub opinia techniczna winna potwierdzać zgodność wyrobu z dokumentacją Rybnik 1100, 
normami oraz możliwością bezpiecznego stosowania w zakładach górniczych.” 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zapisy pkt. IV.2 B. składają się z ppkt. 2) i 3) 
i należy traktować je wspólnie  przedmiotowy certyfikat lub opinia techniczna, winna 
potwierdzać zgodność wyrobu z dokumentacją przenośnika Rybnik 1100, normami oraz 
możliwością bezpiecznego stosowania w zakładach górniczych, a oferowane elementy trasy 
można bezpiecznie stosować w przenośniku Rybnik-1100 Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 3: 
 

„SIWZ pkt IV.3, str. 7 - Prosimy o potwierdzenie interpretacji lub wyjaśnienia dotyczące 
potwierdzenia spełnienia wymogu by oferowane elementy trasy spełniały wymagane przez 
Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe. Zapis rozumiemy następująco: do oferty 
należy dołączyć instrukcję lub wypis z instrukcji przenośnika Rybnik 1100, gdzie zawarte 
będą między innymi: parametry techniczne (rodzaj i parametry wytrzymałościowe użytych 
materiałów) oraz rysunki potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami stawianymi przez 
Zamawiającego oraz instrukcję stosowania wyrobu, czyli wytyczne jego montażu, obsługi, 
konserwacji i współpracy z strefami napędów oraz zgrzebłami i łańcuchem.” 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Dostarczone elementy trasy Rybnika 1100 
wykonane wg. przywołanych rysunków muszą bez żadnych dodatkowych łączników 
(przejściówek) pasować do wszystkich pozostałych elementów przenośnika (nie będących 
przedmiotem zamówienia) oraz muszą zapewniać współpracę zmontowanego przenośnika 
Rybnik -1100 z pozostałym wyposażeniem ściany tzn. kombajnem i obudową. 
 


