
 
 
 
  
 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

Jaworzno, dnia 27.10.2014r.                                                       
Sygnatura: P/PT/TT-1/TTO/………/14                                 
 

Wykonawcy zainteresowani 
                                                                              postępowaniem o udzielenie zamówienia 
                                                              nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych  
nr 184/A/14 – Świadczenie usług w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen 
technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń  branży mechanicznej 
dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A. 

 
 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej  

W Zapytaniu ofertowym nr 184/A/1/14, zadanie nr 1 w tabeli Towary/usługi jest zapis: 

Lp. Towar        Ilość 

14. Badanie ekspertyzowe odcinka liny wyrównawczej stalowo-gumowej współpracującego z zawieszeniem 16 

21. Badanie zawieszenia 4-linowego nośnego w czasie eksploatacji - wlk.3  4 

68. Wykonanie Karty Zmian - wg. wyceny godzinowej 28 

74. Wykonanie obliczeń skuteczności działania hamulca dla maszyny wielofunkcyjnej 2 

75. Analiza działania hamulca do opracowania orzeczenia o nastawach hamulcowych 2 

76. Obliczenia dla układów hamulcowych maszyn wyciągowych - według wyceny godzinowej  33 

101. Badanie 3-letnie kół odciskowych w urządzeniach wyciągowych jednolinowych 5 

 powinno być: 

Lp. Towar        Ilość 

14. Badanie ekspertyzowe odcinka liny wyrównawczej stalowo-gumowej współpracującego z zawieszeniem 14 

21. Badanie zawieszenia 4-linowego nośnego w czasie eksploatacji - wlk.3  2 

68. Wykonanie Karty Zmian - wg. wyceny godzinowej 26 

74. Wykonanie obliczeń skuteczności działania hamulca dla maszyny wielofunkcyjnej 1 

75. Analiza działania hamulca do opracowania orzeczenia o nastawach hamulcowych 1 

76. Obliczenia dla układów hamulcowych maszyn wyciągowych - według wyceny godzinowej  31 

101. Badanie 3-letnie kół odciskowych w urządzeniach wyciągowych jednolinowych 3 

 

 

  



 
 
 
  
 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

W Zapytaniu ofertowym nr 184/A/2/14, zadanie nr 2 w tabeli Towary/usługi jest zapis: 

p. Towar        Ilość 

1. Badania odbiorcze wciągarek i wciągników z napędem ręcznym - nieumiejscowionych 10 

3. 
Badania odbiorcze wciągarek i wciągników z napędem ręcznym - w zestawach transportowych kolejek 
podwieszanych 11 

4. 
Badania odbiorcze wciągarek i wciągników z napędem nieręcznym (pneumatycznym, hydraulicznym, 
elektrycznym) - nieumiejscowionych 8 

5. 
Badania odbiorcze wciągarek i wciągników z napędem nieręcznym (pneumatycznym, hydraulicznym, 
elektrycznym) - umiejscowionych 9 

6. 
Badania odbiorcze wciągarek i wciągników z napędem nieręcznym (pneumatycznym, hydraulicznym, 
elektrycznym) - w zestawach transportowych kolejek podwieszanych 40 

7. Badania okresowe wciągarek i wciągników z napędem ręcznym - nieumiejscowionych 34 

8. Badania okresowe wciągarek i wciągników z napędem ręcznym - umiejscowionych 15 

9. 
Badania okresowe wciągarek i wciągników z napędem ręcznym - w zestawach transportowych kolejek 
podwieszanych 9 

10. 
Badania okresowe wciągarek i wciągników z napędem nieręcznym (pneumatycznym, hydraulicznym, 
elektrycznym) - nieumiejscowionych 19 

11. 
Badania okresowe wciągarek i wciągników z napędem nieręcznym (pneumatycznym, hydraulicznym, 
elektrycznym) - umiejscowionych 20 

12. 
Badania okresowe wciągarek i wciągników z napędem nieręcznym (pneumatycznym, hydraulicznym, 
elektrycznym) - w zestawach transportowych kolejek podwieszanych 90 

15. Badania odbiorcze komór montażowo-demontażowych podwieszanych - konstrukcja 4 

16. Badania odbiorcze wciągników w komorach podwieszanych – za każdy 1 wciągnik 5 

17. Badania okresowe komór montażowo-demontażowych wolnostojących - konstrukcja 3 

18. Badania okresowe wciągników w komorach wolnostojących – za każdy wciągnik 4 

23. 

Badania odbiorcze toru jezdnego kolejki podwieszanej lub spągowej do przewozu ludzi - za każdy 1,0 
mb trasy 2500 

25. 

Badania okresowe innych urządzeń do przewozu ludzi - za każdy 1,0 mb trasy (przenośniki taśmowe, 
ślizgi,itp..)  700 

26. 

Badania okresowe elementów zestawu transportowego do przewozu ludzi(kabina, ława, platforma,wózek 
hamulcowy ) - za każdy element 24 

27. 

Badania okresowe ciągnika spalinowego,elektrycznego,lokomotywy spalinowej, napędu zespołów 
transportowych do przewozu ludzi 17 

31. 
Badania odbiorcze wózka manewrowego, ciągnika manewrowego do transportu materiałów 

6 

33. 

Badania odbiorcze toru jezdnego kolejki podwieszanej lub spągowej do transportu materiałów - za każdy 
1,0 mb trasy 2000 

38. 

Opinie techniczne dotyczące elementów urządzeń transportu specjalnego - wg  
wyceny godzinowej 6 

39. Badania nadzwyczajne urządzeń transportu specjalnego - wg wyceny godzinowej  8 

40. Badania okresowe podestów i platform ruchomych 6 

41. Stawka godzinowa pracownika inżynieryjno-technicznego 7 

42. Stawka godzinowa rzeczoznawcy  7 

 

Powinno być:  

1. Badania odbiorcze wciągarek i wciągników z napędem ręcznym - nieumiejscowionych 7 

3. 
Badania odbiorcze wciągarek i wciągników z napędem ręcznym - w zestawach transportowych kolejek 
podwieszanych 8 

4. 
Badania odbiorcze wciągarek i wciągników z napędem nieręcznym (pneumatycznym, hydraulicznym, 
elektrycznym) - nieumiejscowionych 7 



 
 
 
  
 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

5. 
Badania odbiorcze wciągarek i wciągników z napędem nieręcznym (pneumatycznym, hydraulicznym, 
elektrycznym) - umiejscowionych 8 

6. 
Badania odbiorcze wciągarek i wciągników z napędem nieręcznym (pneumatycznym, hydraulicznym, 
elektrycznym) - w zestawach transportowych kolejek podwieszanych 10 

7. Badania okresowe wciągarek i wciągników z napędem ręcznym - nieumiejscowionych 7 

8. Badania okresowe wciągarek i wciągników z napędem ręcznym - umiejscowionych 9 

9. 
Badania okresowe wciągarek i wciągników z napędem ręcznym - w zestawach transportowych kolejek 
podwieszanych 7 

10. 
Badania okresowe wciągarek i wciągników z napędem nieręcznym (pneumatycznym, hydraulicznym, 
elektrycznym) - nieumiejscowionych 8 

11. 
Badania okresowe wciągarek i wciągników z napędem nieręcznym (pneumatycznym, hydraulicznym, 
elektrycznym) - umiejscowionych 8 

12. 
Badania okresowe wciągarek i wciągników z napędem nieręcznym (pneumatycznym, hydraulicznym, 
elektrycznym) - w zestawach transportowych kolejek podwieszanych 16 

15. Badania odbiorcze komór montażowo-demontażowych podwieszanych - konstrukcja 3 

16. Badania odbiorcze wciągników w komorach podwieszanych – za każdy 1 wciągnik 4 

17. Badania okresowe komór montażowo-demontażowych wolnostojących - konstrukcja 1 

18. Badania okresowe wciągników w komorach wolnostojących – za każdy wciągnik 1 

23. 

Badania odbiorcze toru jezdnego kolejki podwieszanej lub spągowej do przewozu ludzi - za każdy 1,0 
mb trasy 1500 

25. 

Badania okresowe innych urządzeń do przewozu ludzi - za każdy 1,0 mb trasy (przenośniki taśmowe, 
ślizgi,  itp..)  780 

26. 

Badania okresowe elementów zestawu transportowego do przewozu ludzi(kabina, ława, platforma, 
wózek hamulcowy ) - za każdy element 20 

27. 

Badania okresowe ciągnika spalinowego, elektrycznego, lokomotywy spalinowej, napędu zespołów 
transportowych do przewozu ludzi 9 

31. 
Badania odbiorcze wózka manewrowego, ciągnika manewrowego do transportu materiałów 

5 

33. 

Badania odbiorcze toru jezdnego kolejki podwieszanej lub spągowej do transportu materiałów - za każdy 
1,0 mb trasy 1800 

38. 

Opinie techniczne dotyczące elementów urządzeń transportu specjalnego - wg  
wyceny godzinowej 4 

39. Badania nadzwyczajne urządzeń transportu specjalnego - wg wyceny godzinowej  3 

40. Badania okresowe podestów i platform ruchomych 5 

41. Stawka godzinowa pracownika inżynieryjno-technicznego 5 

42. Stawka godzinowa rzeczoznawcy  4 

 
Pozostała treść wymagań ofertowych nie ulega zmianie. 


