
 

 
 

Jaworzno, dnia 30.10.2007 r. 
 

  
   Wykonawcy zainteresowani  
   udziałem w postępowaniu 
 
 
 
 

Sprawa nr 37/2007/EZP/MZ 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„ Dostawę spoiwa mineralno- cementowego i pojemników tkaninowych do budowy pasów 
ochronno- izolacyjnych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.” . 

 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „ Dostawę spoiwa mineralno-
cementowego i pojemników tkaninowych do budowy pasów ochronno- izolacyjnych dla potrzeb 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień 

publicznych poniŜej cytujemy pytania jednego z Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
 
Dot. pytania nr 1: 
„I. Załącznik nr 1 do SIWZ. W pkt. 1 SIWZ określono podstawowy przedmiot zamówienia, którym 

jest dostawa do magazynów Zamawiającego spoiwa mineralno- cementowego i pojemników 
tkaninowych do budowy pasów ochronno- izolacyjnych. Nie podano parametrów tkaniny, z której 
ma być wykonany pojemnik.” 
 
Pytanie 1:  
„ Jakie parametry winna spełniać tkanina, z której mają być wykonane pojemniki na spoiwo 
mineralne- prócz tego, iŜ powinna być odporna na działanie słonej wody?”  
 
Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiami SIWZ pkt. IV, ppkt. 2: 
„Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki 

ogólne bezpieczeństwa produktów, odpowiadający określonym normom lub specyfikacją 

technicznym potwierdzającym, Ŝe moŜe być bezpiecznie stosowany w wyrobiskach 

podziemnych zakładów górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny 

zgodności (Dz.U. nr 166 poz. 1360 oraz Dz. U. z 2003 r. nr 170 poz. 1652 z późniejszymi 

zmianami). 
Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci: 
� Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, iŜ poprzez 

odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy 



 

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz mogą być 

bezpiecznie stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych. 
� Certyfikatu, opinii technicznej, itp. sporządzonych przez jednostkę notyfikującą 

na podstawie przeprowadzonych badań. 
� Oświadczenia wykonawcy lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, Ŝe z kaŜdą partią 

zamówionego asortymentu zostanie dołączone fabryczne świadectwo jakości wyrobów 

potwierdzające, Ŝe wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami 

technicznymi lub określoną normą.” 
Ponadto całkowita masa powierzchniowa płótna (gramatura) powinna wynosić min. 80 g/m

2. 
 
 
Dot. pytania nr 2: 
„II. Załącznik nr 1 do SIWZ. W pkt. 1 SIWZ podano wymiary pojemnika 1,5x1,0x1,0 [m]. 

Nie podano pozostałych parametrów, jakie winien spełniać pojemnik” 
 
Pytanie 2:  
„ Czy pojemnik ma być: zamknięty z zaworem, z otwartą górą pojemnika lub z fartuchem górnym, 
z płaskim czy innym dnem, cztero zawiesinowy lub nie itp.?". 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga pojemnik typu zamkniętego, bezzaworu, z płaskim dnem, umoŜliwiającym 

układanie worka na worku i jego łatwe mocowanie do stojaków drewnianych. 
 
Dot. pytania nr 3 i nr  4: 
„I II. Załącznik nr 1 do SIWZ. „Pkt 2. Wytwarzanie w miejscu zastosowania poprzez zmieszanie 
preparatu proszkowego z wodą i transport w stanie półpłynnym za pomocą specjalnych 

agregatów pompowych. Zapewnienie agregatu pompowego oraz części zamiennych na czas 

wykonania pasa” 
„Zachodzi przypuszczeni, Ŝe pkt 2 jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia, tym bardziej, 

Ŝe w pkt 1 mowa jest o podstawowym przedmiocie zamówienia.” 
 
Pytanie 3:  
„ Czy „wytwarzanie w miejscu zastosowania poprzez zmieszanie preparatu proszkowego z wodą 
i transport w stanie półpłynnym za pomocą specjalnych agregatów pompowych” jest 

uzupełnieniem przedmiotu zamówienia, który naleŜy uwzględnić w cenie spoiwa mineralno- 
cementowego lub w cenie pojemnika na spoiwo?". 
 
Odpowiedź: 
Wytwarzanie w miejscu zastosowania poprzez zmieszanie preparatu proszkowego z wodą 

i transport w stanie półpłynnym za pomocą specjalnych agregatów pompowych nie jest 
uzupełnieniem przedmiotu zamówienia, poniewaŜ Zamawiający nie zamawiał obsługi agregatów 

pompowych. Jest to sposób aplikacji. 
 
 
Pytanie 4:  
„ Czy „zapewnienie agregatu pompowego (agregatów pompowych) oraz części zamiennych 
na czas wykonania pasa” jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia, który naleŜy uwzględnić 
w cenie spoiwa mineralno- cementowego lub w cenie pojemnika na spoiwo". 
 



 

Odpowiedź: 
Zapewnienie agregatu pompowego (agregatów pompowych) oraz części zamiennych na czas 

wykonywania pasa nie jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia, poniewaŜ w SIWZ zał. nr 2 

pkt. I Zamawiający sprecyzował: 
„W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienie, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego 

w Jaworznie i LibiąŜu” 
a w zał. nr 1 do SIWZ w pkt. nr 2: 

„ Wytwarzanie w miejscu zastosowania poprzez zmieszanie preparatu proszkowego z wodą 

i transport w stanie półpłynnym za pomocą specjalnych agregatów pompowych. Zapewnienie 
agregatu pompowego oraz części zamiennych na czas wykonywania pasa” 

 
 
 
 

 


