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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy elementów tras przenośników zgrzebłowych dla 
Zakładów Górniczych  Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  

 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy elementów 
tras przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych  Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.” poniŜej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego. 
 
Pytanie:  
 
„Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę przedmiotu zamówienia części nr 2 zamówienia 
– elementy tras do przenośnika SKAT i wykreślenia z niej poz. 2 kadłub napędu Skat E – 
180 WMJ nr rys. A20.204.2-01.01 i utworzenia dla niego osobnej części nr 3.  
PowyŜsze motywujemy następującymi przesłankami: 

1) kadłub napędu nie jest elementem trasy przenośnika zgrzebłowego, 
2) współistnienie kadłuba napędu w jednym zadaniu z rynnami i zastawkami 

uniemoŜliwia złoŜenia ofert producentom jedynie samych elementów tras to jest 
rynien i zastawek, poniewaŜ nie posiadają oni certyfikatów na kadłuby a posiadają 
jedynie na rynny i zastawki.” 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający uznał, Ŝe kadłub napędu jest elementem trasy przenośnika zgrzebłowego 
SKAT. Jest to element specyficzny spełniający dodatkowe zadania. Ponadto Zamawiający w 
SIWZ nie wymaga aby Wykonawca był producentem danego elementu trasy przenośników 
zgrzebłowych.  
JeŜeli Wykonawca nie jest producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu 
zamówienia elementów tras przenośników zgrzebłowych moŜe przedstawić dokumenty  
w postaci: 
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a) kserokopii autoryzacji Producenta wyszczególnionego w opisie  elementu tras 
przenośników zgrzebłowych oraz oświadczenie, Ŝe oferowany wyrób spełnia wymagania 
bezpieczeństwa produktów, odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym w celu bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie  
z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360  
z późniejszymi zmianami), 

lub 
 
b) kserokopii certyfikatu zgodności wydany przez uprawnioną jednostkę do oceny 

przedmiotu zamówienia, potwierdzająca zgodność wyrobu z dokumentacją techniczną, 
normami oraz moŜliwości bezpiecznego stosowania w zakładach górniczych zgodnie  
z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360  
z późniejszymi zmianami). 

 
W przypadku nie posiadania powyŜszych dokumentów Wykonawca moŜe podjąć się 
wykonania zamówienia wspólnie z inną firmą posiadającą w swojej ofercie kadłuby napędu, 
które spełniają wymagania Zamawiającego. 
 


