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Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki 
łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów 
naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-
węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.” - sprawa nr 48/2013/EEZP/JW. 

 

 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANATREŚCI SIWZ  
 

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki 

łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych 

opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki 

likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie 

art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawcy 

oraz odpowiedzi Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 1: 
 

„Zamawiający w części II, Ad. B wymaga od Wykonawcy załączenia dowodów 
potwierdzających, że dostawy wg wykazu wykonanych dostaw zostały wykonane należycie. 

Czy przedkładając w ofercie referencje lub informacje o realizacji dostaw – potwierdzające 
należyte wykonanie dostaw, wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy zostały 
wykonane Zamawiający uzna te referencje lub informacje za dowód potwierdzający należyte 
wykonanie dostaw? Jeżeli Zamawiający uzna, że w/w referencje lub informacje o realizacji 
dostaw nie są wystarczającym dowodem, to proszę o podanie jakie to mają być dowody 
potwierdzające należyte wykonanie dostaw oraz co mają zawierać w swojej treści, aby 
Wykonawca spełnił wymagania stawiane przez Zamawiającego w SIWZ.” 
 

Odpowiedź:  
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
W pkt. II Ad. B SIWZ oraz wzorem wykazu dostaw (załącznik nr 3 do SIWZ), dla każdej 
pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dowód należytego wykonania lub wykonywania 
dostawy (poświadczenie) – zgodnie §1.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
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lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

 

Pytanie nr 2: 
 

„Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis – pkt 3 dla części nr 1 
zamówienia oraz pkt 4 dla części nr 2 zamówienia – zastrzegł wymóg, że Zamawiający nie 
dopuszcza dostawy przez Wykonawcę siatek okładzinowych zgrzewanych o innych 
średnicach prętów poprzecznych i podłużnych o przekroju kołowym lub prostokątnym poza 
określonymi w normie PN-G-15050 pkt 3.1.23. wymiary prętów – wg tablicy 1 lub 
równoważnej. 

Czy oferując siatkę okładzinową zgrzewaną o wytrzymałości 3,0 kNm wykonaną z prętów: 
podłużnych spiralnie walcowanych o średnicy 6 mm z tolerancją +/- 0,4 mm, 

poprzecznych gładkich o średnicy 5 mm z tolerancją +0,5 mm/ - 0,3 mm, 

oraz oferując siatkę okładzinową zgrzewaną o wytrzymałości 6,25 kNm wykonaną z prętów: 
podłużnych spiralnie walcowanych o średnicy 7 mm z tolerancją +/- 0,4 mm, 

poprzecznych gładkich o średnicy 5 mm z tolerancją  +0,5 mm/- 0,3 mm, 

Wykonawca spełni wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

Czy w ocenie Zamawiającego należy wyłącznie oferować siatkę okładzinową zgrzewana 
o wytrzymałości 3,0 kNm wykonaną z prętów: 

podłużnych spiralnie walcowanych o średnicy 7 mm z tolerancją +/- 0,4 mm, 

poprzecznych gładkich o średnicy 5 mm z tolerancją +0,5 mm/ - 0,3 mm, 

oraz oferując siatkę okładzinową zgrzewaną o wytrzymałości 6,25 kNm wykonaną z prętów: 
podłużnych spiralnie walcowanych o średnicy 8 mm z tolerancją +/- 0,4 mm, 

poprzecznych gładkich o średnicy 6 mm z tolerancją  +0,5 mm/- 0,3 mm.” 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

dokonuje zmiany treści SIWZ - Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 
do SIWZ. 
 
1) w pkt. 5. Szczegółowy opis – Części nr 3 zamówienia ppkt 5.6) d) zostaje wykreślony: 

 

było: 5.6) Konstrukcja opinki ścianowej musi spełniać następujące wymagania 
montażowe: 

a) łatwy montaż, 

b) musi być przystosowana do wysięgnikowej zabudowy bez konieczności 
podparcia drugiego końca opinki, 

c) możliwość połączeń poprzecznych segmentów opinki, 

d) połączenie dwóch segmentów opinki muszą tworzyć hakowe 
zakończenia nośnych prętów podłużnych skierowane w stronę 
wyrobiska oraz dwa pręty poprzeczne: zaczepowy i końcowy 
podpierający koniec haków. 
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po zmianie: 5.6) Konstrukcja opinki ścianowej musi spełniać następujące wymagania 
montażowe: 

a) łatwy montaż, 

b) musi być przystosowana do wysięgnikowej zabudowy bez 
konieczności podparcia drugiego końca opinki, 

c) możliwość połączeń poprzecznych segmentów opinki. 

 
 

2) w pkt. 6. Szczegółowy opis – Części nr 4 zamówienia ppkt 6.2) tiret drugi ulega zmianie:  
 

było: 6.2) W skład kompletu wchodzą: 

 siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa ciężka wzmocniona o szerokości 
700 mm, 

 zestaw mocujący – 4 kpl. 

 

po zmianie: 6.2) W skład kompletu wchodzą: 

 siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa ciężka wzmocniona 
o szerokości 700 mm, 

 zestaw mocujący. 

 
 

3) w pkt. 6. Szczegółowy opis – Części nr 4 zamówienia ppkt 6.3) ulega zmianie: 
 

było: 6.3) Wytrzymałość zestawu naprawczego na zginanie powinna wynosić 
minimum 12,5 kNm/m. 

 

po zmianie: 6.3) Wytrzymałość zestawu naprawczego na zginanie powinna wynosić 
minimum 6,25 kNm/m. 

 
 
 
 
 

 


