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Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa przenośników 
zgrzebłowych: ścianowego i podścianowego dla Południowego Koncernu Węglowego 
S.A – Zakładu Górniczego Janina”  - sprawa nr 34/2013/EEZP/MN 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na „Dostawa przenośników zgrzebłowych: ścianowego                                     

i podścianowego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A – Zakładu Górniczego Janina” 

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

Wykonawców i przedstawiamy odpowiedzi Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 1: 

„Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 7 „Projekt umowy” § 5 pkt. 5 „ Żądanie odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym 
zamawiający może dochodzić od wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, przewidzianym w Kodeksie cywilnym”. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie w/w zapisu i nadanie mu niżej proponowanej 
lub równoważnej treści: 
„Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 
dopuszczalne, a tym samym zamawiający może dochodzić od wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianym w Kodeksie cywilnym do wartości 
brutto umowy”.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 2:  

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienia punktu nr 5.4.6. Załącznika nr 1 oraz punktu 
IV.6. Załącznika nr 1a o zapis następującej treści: 
„Dopuszcza się wyposażenie napędu zwrotnego w układ do nadążnego napinania łańcucha za 
pośrednictwem jednego siłownika hydraulicznego umieszczonego od strony zawału” 
 



 

 
 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 3: 

„W nawiązaniu do punktu  nr 5.3.16. podpunkt c Załącznika nr 1 prosimy o podanie zestawienia 
wszystkich przewodów hydraulicznych i elektrycznych, które Zamawiający zamierza umieścić w 
prowadnicach kablowych wraz z podaniem ich średnicy zewnętrznej. Powyższe informacje 
niezbędne są do właściwej wyceny oferowanych prowadnic kablowych.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w prowadnicy: 
1)  w jednym przedziale dla części stałych, prowadzone będą: 

- przewód elektryczny  PROTOMONT o średnicy zewnętrznej ø 63 mm, 
- dwa przewody elektryczne 95 mm2 , każdy o średnicy  ø 64 mm, 
- przewód elektryczny  o średnicy ø 30 mm, 
- przewód elektryczny 500 V o średnicy ø 57 mm,   

2) w drugim przedziale dla części stałych, prowadzone będą: 
- wąż hydrauliczny zasilający (ciśnienie) DN 38 Hamacher GmbH o średnicy zewnętrznej 

węża ø 56 mm, z systemem połączeń Hy Pres, 
- przewód hydrauliczny spływowy (spływ) DN 63 Hamacher GmbH o średnicy zewnętrznej 

węża ø 75 mm, z systemem połączeń Hy Pres, 
- dwa węże wodny ø 32, każdy  o  średnicy zewnętrznej węża ø 50  mm  z systemem 

połączeń Stecko, 
- wąż powietrzny ø 32  o  średnicy zewnętrznej węża ø 50  mm z systemem połączeń 

Stecko, 
3) w części ruchomej przystosowanej do współpracy z układaniem UKT-43, w którym 

prowadzone będą: 
- przewód elektryczny  PROTOMONT o średnicy zewnętrznej ø 63 mm, 
- wąż wodny ø 32  o  średnicy zewnętrznej węża ø 50 mm, 
- wąż powietrzny ø 32  o  średnicy zewnętrznej węża ø 50 mm, 

 

Pytanie nr 4: 

„W § 5 ust. 5 Załącznika ni 7 do SIWZ przewidziano dopuszczalność żądania odszkodowania 
przenoszącego wysokość kar umownych, przy czym wskazano, że to zamawiający może 
dochodzić od wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, co może budzić wątpliwość czy 
uprawnienie takie przysługuje także wykonawcy. Zawracam się z prośba o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę aktualnej treści § 5 ust.5 Załącznika nr 7 do SIWZ w 
brzmieniu: 
„Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 
dopuszczalne,   a   tym   samym   zamawiający   może   dochodzić   od wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym, "  na następujące brzmienie: 
„Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 
dopuszczalne, a tym samym każda ze Stron może dochodzić od drugiej Strony odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym”” 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 5: 

„§ 9 Załącznika nr 7 do SIWZ zawiera zgodę na publikację informacji dotyczących 
przedmiotowej Umowy w zw ią zk u  z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. 



 

 
 
 

obowiązków informacyjnych wynikających z przytoczonych przepisów prawa, proszę                        
o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści tego postanowienia                
w przypadku g d y  Wykonawca także jest spółką publiczną w taki sposób, aby strony umowy 
udzieliły sobie wzajemnej zgody na przekazywanie wymaganych prawem informacji do 
publicznej wiadomości.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 6: 

„W § 11 ust.2 pkt 4 Załącznika nr 7 do STWZ zastrzeżono, i ż  Zamawiający może odstąpić od 
umowy w sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad przedmiotu Umowy objętego Gwarancją lub 
jego części w terminie określonym zgodnie z § 3 ust 7 Umowy. Proszę o wyjaśnienie czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści § 11  ust.2 pkt 4 Załącznika nr 7 do SIWZ na 
następującą: 
,,- nie usunie wad przedmiotu Umowy objętego Gwarancją lub jego części z przyczyn leżących 
wyłącznie po stronie Wykonawcy w terminie określonym zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy. "” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 

Pytanie nr 7: 

„W § 11 ust 4 Załącznika nr  7  do SIWZ zastrzeżono prawo Zamawiającego do odstąpienia od 
umowy bez podania przyczyn w terminie do dnia obowiązywania umowy. Zastrzeżenie prawa 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i t u  
przysługującego Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania umowy, stawia Wykonawcę 
w bardzo niekorzystnej sytuacji. W świetle tej regulacji zamieszczenie w          umowie 
wszelkich postanowień precyzujących warunki odstąpienia od umowy czy odwoływanie się do 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie staje się bezprzedmiotowe. 
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 145 ust.1 PZP Zamawiający ma prawo do odstąpienia 
od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nic można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, co 
w sposób wystarczający powinno zabezpieczać intyeres Zamawiającego. Proszę o wyjaśnienie 
czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia treści § 11 ust 4 Załącznika nr 7 do SIWZ.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 

Pytanie nr 8: 

„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5.3.2. „Wysokość profilu rynny - 300 mm (± 10 mm) interpretujemy 
jako wysokość samego profilu bocznego rynny (monolitu), nie wliczając  
w to blachy zamykającej lub innych elementów jeżeli  są one przyspawane od spodu profilu. 
Prosimy o potwierdzeni, naszej interpretacji l ub  wyjaśnienia.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza prawidłowość interpretacji przedmiotowego zapisu. 
 
 

 



 

 
 
 

 

Pytanie nr 9: 

„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5.3.3. „Szerokość wewnętrzna rynny - min. 800 mm" -biorąc pod 
uwagę wymagana wydajność przenośnika oraz typ współpracującego kombajnu ścianowego 
czy Zamawiający dopuszcza zmianę powyższego zapisu na „Szerokość wewnętrzna rynny 800 
mm (± 10 mm)".” 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, że dokonał zmian w przedmiotowym zakresie 
w odpowiedzi na pytanie nr 1 „Wyjaśnień i zmiany treści SIWZ” zamieszczonych na stronie 
internetowej Zamawiającego w dniu 08.07.2013 r. 
 
 
Pytanie nr 10: 

„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 6.1.4. „Szerokość wewnętrzna rynny - min. 800 mm" –  czy 
Zamawiający dopuszcza zmianę powyższego zapisu na „Szerokość wewnętrzna rynny 800 mm 
(± 10 mm)", tym bardziej, że pkt.6.4.10. jest właśnie podana taka szerokość rynny.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, że dokonał zmian w przedmiotowym zakresie 
w odpowiedzi na pytanie nr 1 „Wyjaśnień i zmiany treści SIWZ” zamieszczonych na stronie 
internetowej Zamawiającego w dniu 08.07.2013 r. 
 
 

Pytanie nr 11: 

„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5.3.12 oraz 6.2.3 biorąc pod uwagę konieczność potwierdzenia 
wymaganego dla rynien tras przenośników okresu gwarancji (48 miesięcy), a jednocześnie 
mając, na względzie wyrównanie szans dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o 
udzielenie zamówienia prosimy o wykreślenie z SIWZ możliwości zastosowania w 
przenośnikach ścianowym i podścianowym profili walcowanych.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 12: 

„Prosimy o potwierdzenie naszej interpretacji w zakresie wymogu opisanego w pkt 5.3.2 
Złącznika nr 1 do SIWZ – wymiar 300 mm (± 10 mm) jest wysokością samego profilu bocznego 
rynny jako monolitu, tzn. bez uwzględniania jakichkolwiek elementów przyspawanych od spodu 
profilu.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza prawidłowość interpretacji przedmiotowego zapisu. 
 

Pytanie nr 13: 

„Prosimy o wykreślenie z wykreślenie z SIWZ zapisów dopuszczających wykonanie rynien 
przenośników ścianowego i podścianowego z profili walcowanych. Powyższe – w kontekście 
wymaganej przez Zamawiającego gwarancji dla rynien tras przenośników – umożliwi równe 
warunki dla wszystkich potencjalnych użytkowników postępowania.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



 

 
 
 

 

Pytanie nr 14: 

„Zapytanie – pkt 6.5.1. w SIWZ 

Czy Zamawiający dopuszcza realizację systemu sterowania i zabezpieczeń w zespole 
transformatorowym za pomocą trzech wydzielonych przekaźników mikroprocesorowych: 

1. przekaźnik mikroprocesorowy sterowniczy, łączy w sobie funkcje: 

 kontrolno-pomiarowe – przekaźnika sterowniczego (sterowanie zdalne lolalne), 

 sterowania sygnalizacją ostrzegawczą, 

 sterowania stycznika głównego odpływów 133V/231V i 42V. 
 

2. przekaźnik mikroprocesorowy zabezpieczający, łączy w sobie funkcje: 

 przekaźnika kontroli ciągłości uziemienia, 

 przekaźnika upływowego centralno-blokującego odpływu 133V/231V, 

 przekaźnika upływowego centralno-blokującego odpływu 42V, 

 wyświetlania informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych urządzenia. 
 

3. przekaźnik mikroprocesorowy nadmiarowo – prądowy realizujący człon przeciążeniowy, 
zwarciowy i asymetryczny.” 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 


