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 Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu 

 

 

Sprawa 41/2007/EZP/IZ 

 
dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę odrzwi łukowych 

podatnych, stropnic podporowo - kotwiowych i kształtowników stalowych 
walcowanych na gorąco typu V dla potrzeb Południowego Koncernu               
Węglowego S.A.” 

 
WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego  na „Dostawę odrzwi łukowych podatnych, stropnic podporowo - 
kotwiowych i kształtowników stalowych walcowanych na gorąco typu V dla potrzeb 
Południowego Koncernu  Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego: 
 
Pytanie nr1  
Wykonawca  wnosi o wyjaśnienie, czy przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia naleŜy rozumieć wyłącznie dostawy odrzwi łukowych, stropnic 
podporowo-kotwiowych oraz kształtowników stalowych, czy teŜ inne dostawy rodzajowo 
podobne potwierdzające doświadczenie Wykonawcy? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. § 1.2 ust. 2,            
w dokumencie potwierdzającym, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŜycie, naleŜy uwzględnić 
dostawy rodzajowo podobne słuŜące do wykonania obudowy wyrobisk chodnikowych, takie 
jak obudowa łukowa podatna, obudowa skrzyŜowań, rozpory do obudowy chodnikowej, 
strzemiona, siatki okładzinowe, wykładzinę stalową, stopy podporowe, a nie koniecznie 
toŜsame z przedmiotem zamówienia, ale pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie,                   
Ŝe Wykonawca jest w stanie w sposób naleŜyty wywiązać się z przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie nr 2 
Wykonawca  wnosi o wyjaśnienie, czy w ofercie moŜe złoŜyć oświadczenie (bądź 
zaświadczenie jednostki upowaŜnionej) o zgodności produktu z przepisami prawa oraz 
spełnieniu wymogów bezpieczeństwa, a wraz z pierwszą dostawą dołączyć stosowny 
certyfikat? 



 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający wymaga od wykonawców załączenia do oferty waŜnego dopuszczenia WUG 
lub stosownego certyfikatu dobrowolnego wydanego przez jednostkę upowaŜnioną                      
do certyfikacji przedmiotu zamówienia, stwierdzającego, Ŝe produkt będący przedmiotem 
zamówienia moŜe być stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz,               
Ŝe spełnia wymogi bezpieczeństwa. Wykonawca przedstawi w ofercie równieŜ wyniki badań 
na podstawie których został wydany stosowny certyfikat. W przypadku braku waŜności 
dopuszczenia Prezesa WUG lub certyfikatu na cały okres zamówienia, Wykonawca i podmiot 
określony w decyzji dopuszczeniowej lub certyfikacie złoŜy oświadczenie o dostarczeniu              
do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i LibiąŜu z 30 dniowym wyprzedzeniem 
certyfikatu, waŜnego na pozostały okres zamówienia. Dostarczony w czasie realizacji 
przedmiotu zamówienia certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę 
w ofercie przetargowej). Zamawiający wymaga równieŜ załączenia w ofercie kserokopii 
deklaracji zgodności dla oferowanego wyrobu. 
 
Wraz z pierwszą dostawą wyrobu do magazynów Zamawiającego wykonawca powinien 
dostarczyć waŜne dopuszczenie WUG lub certyfikat dobrowolny potwierdzający, Ŝe dany 
wyrób spełnia wymagania Zamawiającego, dokumentacji technicznej bądź techniczno-
ruchowej, odpowiednich norm lub innych przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej          
w zakresie wprowadzenia na rynek i do uŜytku w podziemnych wyrobiskach zakładów 
górniczych oraz spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa, deklarację zgodności                
dla oferowanego wyrobu, dokumentację techniczną bądź techniczno-ruchową, instrukcję 
stosowania wyrobu. Załączone dokumenty będą podstawą do stwierdzenia zgodności dostaw 
z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją techniczną bądź techniczno-ruchową oraz 
odpowiednimi normami. Dokumenty te muszą być zgodne z dokumentami załączonymi               
w ofercie. 
 


