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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-
węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych 
opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do 
opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  

 
 
 

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Modernizacja pompowni głównego 
odwadniania dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski” 
na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy 
oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie:  

„Zamawiający w punkcie 3.1) Załącznika nr 1 do SIWZ Ŝąda, aby Wykonawca dołączył do oferty 
certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz sprawozdanie z badań na podstawie, których 
został on wydany. Ww. dokument ma stanowić poświadczenie, Ŝe wyrób moŜna bezpiecznie 
stosować w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych oraz spełnia w szczególności 
wymagania normy PN-G-15050 z 1996r. w pełnym zakresie.  

Czy dołączenie do oferty certyfikatu uprawniającego do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa wydanego przez Ośrodek Badań , Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. (jednostki 
posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 099) wydanego na podstawie 
raportu z badań wykonanego przez Katedrę Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego  
i Zarządzani Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej  
w Gliwicach, w którego wnioskach końcowych czytamy: Ŝe „Przeprowadzone badania 
zamieszczone w raporcie dla siatek dla rozstawu drzwi 1,0m i dla rozstawu odrzwi 1,5m wykazały, 
Ŝe okładzina siatkowa zgrzewana zaczepowa KZ - C – cięŜka spełnia wymagania stawiane normie 
PN-G-15050:1996 pt. „Obudowa wyrobisk górniczych Siatki okładzinowe zgrzewne”, zostanie 
uznane przez Zamawiającego za wystarczające dla spełnienia wymagań punktu 3.1) Załącznika  
nr 1 do SIWZ?” 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający w sekcji IV SIWZ, pkt. 3 wymagał: 
 
Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,  
iŜ poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (wymagany jest stosowny 
certyfikat wydany przez jednostkę upowaŜnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, 
stwierdzający, Ŝe produkt będący przedmiotem zamówienia moŜe być stosowany w podziemnych 
wyrobiskach zakładów górniczych oraz, Ŝe spełnia warunki bezpieczeństwa). Wykonawca 
przedstawi wyniki badań, na podstawie których został on wydany. W przypadku braku waŜności 
certyfikatu na cały okres zamówienia, Wykonawca złoŜy oświadczenie o dostarczeniu do magazynu 
Zamawiającego w Jaworznie i LibiąŜu z miesięcznym wyprzedzeniem certyfikatu, waŜnego na 
pozostały okres realizacji umowy. (Dostarczony w czasie realizacji umowy certyfikat musi dotyczyć 
wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej). 
 
W związku z powyŜszym oferent musi przedstawić w ofercie na spełnienie powyŜszego warunku 
dwa dokumenty tj.: certyfikat oraz raport z badań. 
 
 


