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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenośników zgrzebłowych 
stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 
 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ  

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenośników 
zgrzebłowych stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego 
S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie 
Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 1  

„SIWZ, str.40, załącznik nr 8 do SIWZ, § 1 pkt. 4 

„Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 35 dni od daty otrzymania 
zamówienia przez Wykonawcę.” 

Wykonawca z uwagi na bardzo krótki termin realizacji wnioskuje o wydłużenie terminu 
realizacji zamówienia do 8 tygodni, z uwagi na nieprzekraczalne terminy realizacji zamówień 
u poddostawców. W przeciwnym przypadku zmuszeni będziemy wliczyć w cenę zgrzebeł 
ewentualne kary umowne za nieterminowe realizowanie zamówień, którymi Zamawiający 
będzie miał prawo nas obciążyć. 

Wnioskujemy o przedstawienie rzeczywistych planów zakupowych zgrzebeł na rok 2012 
celem zaplanowania zamówień u poddostawców. W przeciwnym razie prosimy 
przedkładanie jednorazowych zamówień na zgrzebła kute w ilości min. 300 kpl. z uwagi na 
minimum kuźnicze.” 
 

Odpowied ź Zamawiaj ącego  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 2  

„SIWZ, str. 20, załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. VII,1  

„profil boczny rynny E330” 

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiającemu chodziło o profil 
E310? W przenośnikach podścianowych typu Grot 1100 stosowano dotychczas profile E260 
walcowane, E260 odlewane oraz E310 odlewane.” 

 
Odpowied ź Zamawiaj ącego  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. VII.1) oraz zapisów w DTR producenta 
trasa rynnociągu przenośnika typu Grot 1100 wykonana jest z profilu odlewanego E300. 
 
 


