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Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

Sprawa nr: 73/2013/EEZP/IZ 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z 
wyposażeniem dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego 
Sobieski” 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ  

ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 
W związku z otrzymanymi pismami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę przenośnika zgrzebłowego podścianowego 
wraz z wyposażeniem dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego 
Sobieski”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy 
pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego. 

 
 
Pytanie nr 1: 
Załącznik nr 1 do SIWZ, str. 25 pkt 3.3.1. - Zwracamy się z pytaniem czy zamawiający 
dopuszcza możliwość zaoferowania segmentów najazdowej stacji zwrotnej długości innej niż 
2,0m +/- 0,1m. 
W dotychczasowej praktyce zawsze stosowane były segmenty o długości 1,5m z uwagi na 
gabaryty transportowe na terenie zakładu górniczego. Sugerujemy dopuszczenie segmentów o 
długości 1,5m.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pytanie nr 2: 
Załącznik nr 1 do SIWZ, str. 23 pkt  1.31. – Na wyposażeniu sztywnego mostu oprócz rynien 
modułowych 3000mm rynna przegięta w dół, przegięta w górę oraz rynna „wahliwa”.  
Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem rynny „wahliwej”.  
Natomiast długość rynny modułowej 3000mm dotychczas nie była stosowana.  
W dotychczasowej praktyce zawsze stosowane były rynny o długości 1,5m. Sugerujemy 
dopuszczenie rynien o długości 1,5m. 
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Odpowiedź:  
Przez pojęcie rynny „wahliwej” Zamawiający rozumie rynnę zabudowaną przed rynną 
przegiętą w dół umożliwiającą zmianę kąta pochylenia części mostowej przenośnika 
względem części leżącej na spągu. Rozwiązanie to jest konieczne ze względu na zmienne 
ukształtowanie spągu w chodniku odstawczym. 
Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ –  rynny modułowe w sztywnym moście powinny 
mieć długość 3000mm zgodnie z pkt. 1.31. natomiast rynnociąg tunelu wysokiego i niskiego 
powinien mieć długość 1500mm. zgodnie z pkt. 1.34.   
 
Pytanie nr 3: 
Jaka jest wymagana grubość blachy ślizgowej w rynnach przenośnika podścianowego.  
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ.  
W Załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” wprowadza się pkt. 1.10.a) o treści: 

 
1.10.a) Grubość blachy ślizgowej rynien trasowych - min. 40 mm 

 
W Załączniku nr 3a do SIWZ wprowadza się pkt. 1.10.a) o treści: 

1.10.a)  Grubość blachy ślizgowej rynien trasowych    - min. 40 mm 
TAK 

(podać wartość) 

 
Pytanie nr 4: 
Co Zamawiający rozumie pod określeniem: „bramka bezpieczeństwa (najazdowa)"? Pytanie 
dotyczy zapisów zawartych w pkt 3.1.p) SIWZ oraz pkt B.I.1.41. Załącznika  
nr 1 do SIWZ. 
 
Odpowiedź:  
Przez pojęcie bramki bezpieczeństwa (tzw. bramki najazdowej) Zamawiający rozumie 
uchylny układ np. ramy zabudowany na wlocie do tunelu kruszarki. Zadaniem jej jest 
awaryjne zatrzymanie kruszarki i przenośnika w przypadku niepożądanej obecności 
pracownika (np. z powodu wypadku) na trasie przenośnika.  
 
 

II. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz wprowadzonymi zmianami do SIWZ, 

uwzględniając czas potrzebny na przygotowanie i złożenie oferty, Zamawiający -  

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie przedłuża termin składania  i otwarcia 

ofert: 

Miejsce i termin składania ofert 
 
było: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie 
do dnia 12.11.2013r. do godz. 10:30” 

nowe brzmienie: 
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie 
do dnia 15.11.2013r. do godz. 10:30” 
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Miejsce i termin otwarcia ofert 
 

było: 
„Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11.2013r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój 
nr 8.” 
 
nowe brzmienie: 
„Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2013r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój 
nr 8.” 
 


