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Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w aukcji elektronicznej  

nr przetargu 189/A/12 

 
                 Libiąż, dnia 30.10.2012 r. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie objętego ustawą Prawo zamówień 

publicznych w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
na „Dostawę trzech kompletnych przenośników zgrzebłowych lekkich z osprzętem 
elektrycznym dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy 
Janina.” nr przetargu 189/A/12. 

 
W odpowiedzi na pismo  o treści: 
 

„Prosimy o niezwłoczne udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) do przetargu na  „Dostawę trzech kompletnych przenośników 
zgrzebłowych lekkich dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy 
Janina.” nr przetargu 189/A/12.    

 
1. Wymagania ofertowe, III.13.i, tiret 3, str. 2 – dokumentacja techniczna zasilania i 

sterowania przenośników wraz z opinią właściwej jednostki stwierdzającej zgodność 
z obowiązującymi przepisami. 

 
Pod pojęciem „dokumentacja techniczna zasilania i sterowania przenośników wraz z opinią 

właściwej jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami” rozumiana jest 
dokumentacja zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego z dopuszczeniem 
prezesa WUG, czy dokumentacje techniczno-ruchowe elementów wyposażenia elektrycznego z 
deklaracjami zgodności. 
Prosimy o sprecyzowanie lub wyjaśnienie. 

 
1. Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 8.c., str. 9 – certyfikat badania typu WE dla urządzeń 

elektrycznych. 
 

Zgodnie z art. 111.1.1) Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. nr 27 
poz. 96 z późniejszymi zmianami) cyt.: „W zakładach górniczych stosuje się wyroby spełniające 
wymagania dotyczące oceny zgodności, określone w innych przepisach” oraz art. 8.1 
„Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem”, certyfikaty badania typu WE dla elementów stanowiących wyposażenie elektryczne 
nie są obowiązkowymi i koniecznymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań 
prawnych przedmiotu zamówienia. Powołane certyfikaty badania typu WE nie są jednocześnie 
dokumentami, których zamawiający mógłby zażądać w myśl „Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”. Prosimy, wobec 
powyższego, o określenie punktu.” 
    



 

 

 
 

 

Zamawiający wyjaśnia: 
1.  Ideą zapisu: „dokumentacja techniczna zasilania i sterowania przenośników wraz z opinią 
właściwej jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami”, zastosowanego w 
wymaganiach ofertowych było uzyskanie na etapie oferty pełnej wiedzy przez Zamawiającego, 
czy wyposażenie elektryczne wymagane przez niego w punkcie 5 zał. nr 1 do wymagań 
ofertowych i zastosowane w oferowanych przenośnikach, będzie spełniało wszystkie wymagania, 
które są niezbędne w celu bezpiecznego stosowania tych przenośników w podziemnych 
zakładach wydobywających węgiel kamienny w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia 
wybuchem pyłu węglowego? 
Dlatego Zamawiający zażądał przedstawienia w ofercie „dokumentacji technicznej zasilania i 
sterowania przenośników oraz opinii właściwej jednostki stwierdzającej zgodność z 
obowiązującymi przepisami”, pozostawiając w gestii oferenta zakres tejże dokumentacji oraz 
rodzaju jednostki poza sformułowaniem uprawniona.  
 
2. Wymienione przepisy przywołane w drugiej części pisma są nieaktualne na obecny stan 
prawny, bowiem : 
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. nr 27, poz. 96 wraz z 

późn. zm.) została zastąpiona ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r „Prawo geologiczne  
i górnicze” (Dz. U. z 2011 r, nr 163, poz. 981), a przywołany w ww. piśmie art. 111.1.1)  
w obecnie obowiązującym  Prawie geologicznym i górniczym  ma miejsce  w art. 113.1.1), 

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane, zostało zastąpione Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. (Dz. U. z dn. 31 grudnia 2009 r.) 

 
Przedmiotowe postępowanie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie 
przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej w związku z powyższym 
procedury przetargowej (nr przetargu 189/A/12) nie obejmuje Prawo  zamówień publicznych i 
dlatego bezpodstawnym jest przywoływanie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006 r. W związku z tym Zamawiający nie czuł się związany zapisami tego Rozporządzenia  
przy tworzeniu wymagań ofertowych w temacie dokumentów, które winien dostarczyć 
Wykonawca.   
 
 

 
 

 
 


