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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników taśmowych i przekładni 
dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA” 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy części do przenośników taśmowych  
i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA”, na 
podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania 
Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 

Pytanie:  
1. Odnośnie punktu VI mówiący o dopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych 

ale tylko na pełny zakres danej części. 
2. Do cz. 1 zadania możemy dostarczyć pozycję 1.1, 1.2, 1.3. 
3. Część nr 6 możemy dostarczyć poz. 6.7, nie wiemy jednak do jakiej przekładni są 

części w poz. 6.1 – 6.6. 
4. Do części 7 zadania możemy dostarczyć poz. 7.III.1 zamiennik o identycznych 

parametrach mechanicznych i przyłączeniowych. 
5. Do części 9 zadania możemy dostarczyć wszystkie części bez pozycji I 9.1.1 i 9.1.2. 
6. Do części 10 zadania możemy dostarczyć poz. 10.2, 10.3 

Prosimy o podanie czy możemy złożyć oferty na w/w pozycje , nie składając oferty na całość 
zadania i jakie należy w takim wypadku wpłacić wadium. Prosimy o pilna odpowiedz. 
  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis punktu VI. SIWZ, który brzmi „Zamawiający dopuszcza      
możliwość składania ofert częściowych, ale tylko na pełny zakres danej części zamówienia”, 
w związku z tym oferta musi obejmować  wszystkie pozycje w danej części zamówienia 
wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. 
W części nr 6 zamówienia Lp. 6.1. – 6.6. Zamawiający w kolumnie 3 podał numery 
katalogowe części, które jednoznacznie oznaczają części do przekładni typu A 25 produkcji  
Zakładu Maszyn Górniczych „Glinik” ul. Michalusa 1, 28-320 Gorlice stosowanych w 
napędach  przenośnika PTGm o mocy 55 kW.  
 
Zamawiający w punkcie 4.3. załącznika nr 1 do SIWZ dopuszcza możliwość składania ofert 
zawierających elementy równoważne do elementów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ,  
w którym to punkcie opisano znaczenie słowa „równoważne”.  
 


