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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 
 
 
Pytanie 1:  
dot. SIWZ pkt IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY 
I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEśY ZŁOśYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ 
„ Ppkt.2 w odnośnym punkcie SIWZ wymagają Państwo aby wykonawca załączył m.in. 
„zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, 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” 
Czy jako równowaŜne uznają Państwo: 
1. Umowę dotyczącą oferowanego materiału zawartą między xxxx (nazwa Wykonawcy 

zwracającego się o wyjaśnienie treści SIWZ) a Głównym Instytutem Górnictwa Jednostką 
Certyfikującą - UMOWA NR xxxx (numer umowy Wykonawcy zwracającego się 
o wyjaśnienie treści SIWZ) o dokonanie certyfikacji wyrobu na znak bezpieczeństwa i nadzór 
nad stosowaniem certyfikatów wydanych w tym zakresie. W paragrafie 3 Nadzór w/w umowy 
określone są częstotliwości i zasady kontroli oferowanego materiału, polegające m.in. na 
sprawdzeniu jego zgodności z warunkami certyfikacji w niezaleŜnym laboratorium. W trakcie 
tych badań kontroluje się wybrane losowo próbki materiału pod kątem ich zgodności 
z deklarowanymi przez producenta parametrami, które były przedmiotem certyfikacji. 

2. Certyfikat ISO 9001:2000 potwierdzający, Ŝe produkcja jest prowadzona w sposób 
nadzorowany zgodnie z wymaganiami systemu”  



 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający w punkcie IV ppkt. 2 SIWZ umieścił zapis, Ŝe m.in. Wykonawca winien załączyć 
„ zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości…” nie określając konkretnego 
podmiotu. 
Tak więc jako równowaŜne moŜna traktować umowę jaką zawarł Wykonawca z Głównym 
Instytutem Górnictwa Jednostką Certyfikującą, o dokonanie certyfikacji wyrobu na znak 
bezpieczeństwa i nadzór nad stosowaniem certyfikatów wydanych w tym zakresie.  
 
 
Pytanie 2:  
dot. SIWZ pkt IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY 
I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEśY ZŁOśYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ 
 „ Ppkt 4- w odnośnym punkcie SIWZ wymagają Państwo aby wykonawca załączył m.in. 
„Specyfikację techniczną określającą cechy, które musi posiadać oferowany wyrób w zakresie 
parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów wraz z instrukcją stosowania, 
umoŜliwiające ocenę zagroŜeń związanych z produktem w czasie jego uŜytkowania 
Czy jako dokumenty równowaŜne uznają Państwo: 
1. Warunki Techniczne wykonania, kontroli i odbioru określające wymagania jakie musi 

spełniać produkt aby mógł być dopuszczony do stosowania 
2. Wzór świadectwa jakości potwierdzającego spełnienie wymagań Warunków Technicznych 
3. Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej 
4. Atest Państwowego Zakładu Higieny 
5. Ocenę toksyczności i szkodliwości oferowanego spoiwa wykonaną przez Śląską Akademię 

Medyczną. 
7. Wyniki badań palności oferowanego spoiwa 
8. Wyniki badań emisji substancji lotnych w warunkach podwyŜszonej temperatury i wilgotności 
9. Wyniki badań wpływu na poprawność działania czujników atmosfery kopalnianej 
10. Wyniki badań zdolności ochronnej półmasek filtrujących przy zastosowaniu oferowanego 

spoiwa mineralno- cementowego 
11. Instrukcja stosowania". 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w punkcie IV ppkt. 4 SIWZ wymagając specyfikacji technicznej nie sprecyzował 
rodzaju dokumentów, jakie naleŜy przedstawić (wyjątek instrukcja stosowania), aby określić 
cechy, „które musi posiadać oferowany wyrób w zakresie parametrów technicznych, 
bezpieczeństwa lub wymiarów….” 
Dlatego teŜ przedstawione przez Wykonawcę w pytaniu dokumenty (1-11) będą uznane za 
równowaŜne.  
 
 

  
 


