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Jaworzno, dnia 22.11.2006 r. 
 
 
 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
 
 
 
 

Sprawa nr 37/2006/RZP 
 
 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę w 2007 roku 
przenośnika zgrzebłowego podścianowego dla potrzeb ZG Sobieski. 

 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie o wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę w 2007 roku 
przenośnika zgrzebłowego podścianowego dla potrzeb ZG Sobieski”, na podstawie  
art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych - w załączeniu przedkładamy wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pytania i odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
 
Załącznik  
Wyjaśnienia treści  SIWZ 
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Załącznik  
do pisma z dnia 22.11.2006 r. 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Pytania i odpowiedzi 

Sprawa nr 37/2006/RZP 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dostawę  w 2007 roku przenośnika zgrzebłowego podścianowego dla potrzeb  
ZG Sobieski".  

 

Pytanie 1 
Rozdział II OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Pkt. C 
ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA Ppkt. l 
Zamawiający wymaga od Wykonawców przedstawienia wykazu zrealizowanych dostaw 
przenośników zgrzebłowych (ścianowych i podścianowych) w okresie ostatnich trzech lat na 
łączną sumę brutto min. 15 000 000,00 zł. 
W związku z tym, Ŝe przedmiot przetargu obejmuje dostawę kompleksu podścianowego 
(przenośnik zgrzebłowy podścianowy wraz z urządzeniem przekładkowym i kruszarką) zwracamy 
się do Zamawiającego z zapytaniem, czy w wykazie moŜna uwzględnić równieŜ dostawy urządzeń 
przekładkowych i kruszarek urobku? Jednocześnie prosimy o rozwaŜenie moŜliwości 
zmniejszenia sumy brutto zrealizowanych dostaw. Sugerujemy, Ŝe Wykonawca, który dostarczył 
w okresie ostatnich trzech lat urządzenia wchodzące w skład kompleksów podścianowych na 
przykładową kwotę 10 000 000,00 zł brutto posiada nie mniejsze doświadczenie w zakresie 
zrealizowania dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia od Wykonawcy, który dostarczył  
w tym samym okresie cztery przenośniki zgrzebłowe ścianowe (nie stanowiące przedmiotu 
zamówienia) w wymaganej przez Zamawiającego kwocie 15 000 000,00 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie 2 
Czy w przypadku, gdy Wykonawca będzie pośrednikiem handlowym w rozumieniu Rozdziału 
VIII INFORMACJE O PODWYKONAWCACH Pkt.3, naleŜy dołączyć do oferty dokument 
wystawiony przez producenta np. oświadczenie o zapewnieniu dostawy dla Wykonawcy 
przedmiotu zamówienia? 
Odpowiedź: 
Nie. 

 
Pytanie 3 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe dostawa nie obejmuje systemu sterowania, sygnalizacji i blokad 
przenośnika zgrzebłowego podścianowego. 
Odpowiedź: 
Dostawa nie obejmuje systemu sterowania, sygnalizacji i blokad przenośnika zgrzebłowego 
podścianowego 
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Pytanie 4 
Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia" Pkt. 2.4. Wymagana wyprawka w ramach 
dostawy. 
Prosimy o doprecyzowanie ppkt. 2.4.15. komplet rynien przegiętych + modułowych - 1 kpl. 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje dostawy 1 kompletu rynien niepowtarzalnych (przegiętych bądź 
nietypowych). Nie naleŜy dostarczać w ramach wyprawki rynien trasowych. 


