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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                 

na „Dostawę krąŜników zwykłych i wzmocnionych do przenośników taśmowych dla Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA”. 

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę krąŜników zwykłych i wzmocnionych                        
do przenośników taśmowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA”                     
na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz 
odpowiedzi Zamawiającego: 
 

Pytanie nr 1: 
„Zamawiający określił warunek wykazania się w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania naleŜytą  realizacją dostaw, których łączna wartość brutto jest               
nie mniejsza niŜ ….. 
W punkcie C.2 Zamawiający określił, Ŝe na potwierdzenie warunku j.w. niezbędne jest 
przedstawienie dokumentów potwierdzających ich wartość (jaką brutto czy netto) 
Czy przedstawienie referencji potwierdzających naleŜytą realizację dostaw określonych 
wartością netto Zamawiający uzna za zgodną z wymogami SIWZ. 
Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę SIWZ”.  
 
Odpowiedź:     
Przedstawienie referencji potwierdzających naleŜytą realizację dostaw określonych wartością 
netto Zamawiający uzna za zgodną z wymogami SIWZ. 

 
Pytanie nr 2: 
„Dotyczy SIWZ załącznik nr 1 pkt I ppkt 6 i pkt II (tabela), poz. 9,11,14,16,17,22,23 

a) zgodnie z PN-90/M-46601 długość ścięcia osi krąŜnika w w/wym. pozycjach winna 
wynosić 15 mm, a Zamawiający określa ją na 9 mm” 

Odpowiedź:  
- odnośnie załącznika nr 1 do SIWZ pkt II (tabela) poz. 9 - Zamawiający określił długość 
ścięcia osi krąŜnika na 20mm 

- odnośnie załącznika nr 1 do SIWZ pkt II (tabela) poz. 11 - Zamawiający podtrzymuje 
zapisy umieszczone w SIWZ nie dopatrując się  niezgodności z przedmiotową normą 

- odnośnie załącznika nr 1 do SIWZ pkt II (tabela) poz. 14,16,17,22,23 - Zamawiający           
nie zamieścił ww pozycji w załączniku nr 1 pkt II (tabela) 

 
 



b) „zgodnie z zapisem wymagań technicznych pozycje w tabeli pod nr 18,19,20,21,22,23 
i 24 są określone jako wzmocnione, czyli Zamawiający wymaga zastosowania piast 
Ŝeliwnych i malowania antykorozyjnego. 
Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę SIWZ”. 

Odpowiedź: 
 Zamawiający nie zamieścił w załączniku nr 1 do SIWZ pkt I ppkt 6 i pkt II (tabela)  
 Pozycji 18,19,20,21,22,23 i 24.  
 

Pytanie nr 3: 
„Dotyczy SIWZ pkt IV. pkt 5. Co Zamawiający rozumie przez określenie- dokumenty 
techniczne. 
Czy Dokumentację techniczną krąŜników z rysunkami technicznymi lub bez, deklarację 
zgodności. 
Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę SIWZ”. 

 
Odpowiedź: 
Przez dokumenty techniczne Zamawiający rozumie wszelkie dokumenty (np. dokumentacje 
techniczne, rysunki techniczne itp.) uwzględniające w swojej treści zapisy wymagane przez 
Zamawiającego ujęte w „Opisie przedmiotu zamówienia”, zgodnie z którymi będzie 
moŜliwe dokonanie oceny technicznej oferowanego przedmiotu zamówienia pod kątem 
spełnienia wymagań Zamawiającego.  

 
 


