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

 
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
W związku z otrzymanymi pismami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy krążników do przenośników taśmowych dla 
Zakładów Górniczych południowego Koncernu Węglowego SA”, na podstawie art. 38 ustawy 
Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi 
Zamawiającego. 
 
I. Treść pytania: 

Dotyczy SIWZ. sekcja Il.pkt B 

Zamawiający określił warunek wykazania się w okresie ostatnich trzech lat przed 

dniem wszczęcia postępowania należytą realizacją dostaw, których łączna wartość 

brutto jest nie mniejsza niż:  .........  

W punkcie C.2 Zamawiający określił, że na potwierdzenie warunku j.w. niezbędne 

jest przedstawienie dokumentów potwierdzających ich wartość  

Pytanie: 

Czy przedstawienie referencji potwierdzających należytą realizacją dostaw 

określonych wartością netto Zamawiający uzna za zgodną z wymogami SIWZ. 

Proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 

    Przedstawienie referencji potwierdzających należytą realizację dostaw określonych 
wartością netto Zamawiający uzna za zgodną z wymogami SIWZ. 
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II. Treść pytania: 

Dotyczy: załącznika nr 1 do SIWZ pkt 2c,2e,10m. 

Zamawiający odwołuje się do normy PN-91/M-46606, która została wycofana, a została 

zastąpiona we wrześniu 2010 r. normą PN-M-46606:2010  

Prośba: o zmianę zapisów w SIWZ 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający dokonuje zmian w zał. nr 1 do SIWZ  pkt 2c, 2e, 10m. 

Przywołana w powyższych punktach norma PN-91/M-46606 zostaje zastąpiona normą 
PN-M-46606:2010. 

 
III. Treść pytania: 

Dotyczy: załącznika nr 1 do SIWZ pkt 3 L.p. tabeli 1,2,3,4 

Zamawiający określił zewnętrzną średnicę płaszcza krążnika 50, 60, 80 co jest 

rozbieżne z pkt 3.4.4 PN-M-46606;2010 oraz pkt 4.2.1 PN-ISO 1537 czyli norm na 

które powołuje się Zamawiający. 

Ponadto przy średnicy płaszcza 50 nie jest możliwe spełnienie warunku min. grub. 

płaszcza 4 mm (jedynie w wersji podtoczenia średnicy wewnętrznej rury - łożysko 

6204 ma średnicę zewnętrzną 47 mm) 

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę SIWZ 
 

IV. Treść pytania: 

W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) przetargu 

nieograniczonego na dostawy krążników do przenośników taśmowych dla Zakładów 

Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA, podają Państwo, iż w części  

nr 1 zamówienia pozycja 1, 2, 3 wskazane krążniki posiadają niezgodną ze 

wskazaną przez Państwa normą PN-ISO 1537:1997 średnice zewnętrzne rury 

krążnika. 

Pozycja 1 – brak odniesienia w normie, rura występująca w sprzedaży fi 51 
Pozycja 2- zgodnie z normą powinno być fi 63,5 
Pozycja 3- zgodnie z normą powinno być fi 88,9 
 
Zgodnie z normą PN-ISO 1537:1997 na pozycję nr 1,2,3 zadania 1 nie przewiduje 
się certyfikatu. W związku z powyższym proszę o wskazanie sposobu interpretacji 
powyższego zapisu. 

 
 

Odpowiedź na pytanie III i IV: 
 
Zamawiający dokonuje zmian w zał. nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) pkt 
3 pozycje nr 1-4 w tabeli oraz w zał. nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy)  punkt I w tabeli 
dla części nr 1 w pozycjach 1-4. 

 

Zapis przed zmianą: 

  

L.p. Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1 Krążnik gładki 1-50x690-1-20x9x14  6204 C3 szt. 18 



Strona 3 z 3 
 

 

 
 
 

2 Krążnik gładki 1-60x900-1-20x9x14  6204 C3 szt. 18 

3 Krążnik gładki 1-80x290-1-20x9x14  6204 C3 szt. 18 

4 Krążnik gładki 1-80x300-1-20x9x14  6204 C3 szt. 18 

 

 

Zapis po zmianie: 

 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1 Krążnik gładki 1-63,5x690-1-20x9x14  6204 C3 szt. 18 

2 Krążnik gładki 1-63,5x900-1-20x9x14  6204 C3 szt. 18 

3 Krążnik gładki 1-88,9x290-1-20x9x14  6204 C3 szt. 18 

4 Krążnik gładki 1-88,9x300-1-20x9x14  6204 C3 szt. 18 

 

 Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 


