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Wykonawcy zainteresowani udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
 
 

Sprawa nr 22/2009/EEZP/AW 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy drewna kopalnianego i podkładów do zakładów 
górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA” 

 
WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawy drewna kopalnianego  
i podkładów do zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA” na podstawie 
art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz 
odpowiedzi Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 1 
 
„Ze względu na brak jednoznacznych wytycznych w normie PN-G-47064- „Materiały drzewne 
nawierzchni torowej”, do której istnieje odwołanie w SIWZ prosimy o udzielenie odpowiedzi na 
poniŜsze pytania dot. części nr 1 zamówienia: 
a) Czy do wykonania podkładów moŜe zostać uŜyte drewno inne niŜ sosnowe (zgodnie  

z punktem 2.3 Normy)? Jeśli tak – prosimy o określenie dopuszczalnych gatunków; 
b) Z punktu 1.1 oraz z punktu 2.5 Normy nie wynika jednoznacznie gdzie będą wykorzystane 

podkłady, a w związku z tym – jakim środkiem impregnacyjnym mają być nasycone (olej 
kreozotowy czy preparaty fluorowe).  

Z naszego doświadczenia wynika, iŜ podkłady kolejowe IB dla Państwa Zakładów są nasycane 
olejem kreozotowym typu B, najprawdopodobniej inaczej niŜ wąskotorowe. Nie jest to jednak 
jednoznacznie sprecyzowane w SIWZ  dlatego teŜ prosimy o określenie rodzaju i obowiązujących 
norm środka impregnacyjnego dla:  
• podkładów wąskotorowych, 
• podkładów kolejowych IB. 
c) Zamawiający wymaga świadectwa jakości  oraz deklaracji zgodności dla podkładów 

wąskotorowych jednak nie określa swoich wymagań w stosunku do podkładów kolejowych 
typu IB. Prosimy więc o ich określenie, podanie norm wg których mają być wykonane. 

 
 
 
 



 

Odpowiedź nr 1: 
 

a) Zamawiający określa, Ŝe wszystkie rodzaje podkładów mają być wykonane z drewna 
sosnowego (dopuszczalne gatunki to: Pinus silvestris lub Pinus species). 

b) Zamawiający określa, Ŝe niezaleŜnie gdzie będą stosowane podkłady ochrona 
przeciwgnilna i przeciwgrzybowa powinna być wykonana środkami ochrony drewna 
zalecanymi do drewna uŜywanego w podziemiach kopalń. 

c) Podkłady kolejowe typu IB prosimy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi  
w wycofanej normie PN-D-95006:1973, poza ustaleniami określonymi w odpowiedziach  
na pytanie 1 i 2. 

 
 
 


