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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Dostawę rozpór międzyodrzwiowych 
wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy wyrobisk 
korytarzowych na potrzeby Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. ” 

 
 

 
W dniu 15.11.2006 r. i w dniu 20.11.2006 r. wpłynęły do zamawiającego 

zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści. 
 

 
 
Pytanie 1 
 
(sekcja II B ust. B.1 pkt.1) – Dotyczy udokumentowania przychodów i tak; dane z której 
pozycji rachunku zysków i strat naleŜy brać pod uwagę wyliczając średnią przychodów trzech 
lat: 

a) czy z pozycji A rachunku zysków i strat – „Przychody netto ze sprzedaŜy zrównane                      
z nimi”, 

b) czy poz. AI – „Przychody netto ze sprzedaŜy produktów” 
 
odpowiedź: 
Wyliczając średnią przychodów trzech lat naleŜy brać pod uwagę: 

1) przychody z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub  
2) suma pozycji A.I. i A.IV. – wersja porównawcza. 

 
Pytanie 2 
 
(sekcja II B ust. B.2 pkt.1.) – Czy naleŜy złoŜyć tylko bilans i rachunek zysków i strat, czy 
sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy o rachunkowości. 
 
 
odpowiedź: 
NaleŜy złoŜyć tylko Bilans i Rachunek zysków i strat, a takŜe opinię biegłego rewidenta lub 
stosowne oświadczenie.  



Pytanie 3 
 
„Wykonawca musi przedstawić certyfikat oraz sprawozdanie z badań wydane przez jednostkę 
notyfikowaną na podstawie przeprowadzonych badań.” 
W pkt. II ppkt.C.2.pkt.1. SIWZ Zamawiający wyjaśnia jakie dokumenty i oświadczenia mają 
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
pisząc: 
„Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, 
potwierdzający, Ŝe dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia mogą być 
stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz spełniają wymagania 
bezpieczeństwa uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. „Prawo 
geologiczne i górnicze” (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96) wraz z późniejszymi zmianami oraz 
wymaganiami zawartymi w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy.” 
 
Naszym zdaniem Zamawiający w powyŜszym wyjaśnieniu pominął raport z badań na 
podstawie, którego został wydany przez jednostkę notyfikowaną stosowny certyfikat. 
O załączeniu powyŜszego raportu Zamawiający pisze w pkt.II ppkt. C.1.pkt. 1 SIWZ oraz              
w załączniku nr 1 do SIWZ pkt.1. 
 
W związku z powyŜszym prosimy o jednoznaczne określenie jakie dokumenty Wykonawcy 
winni załączyć do oferty dla spełnienia pkt.II ppkt. pakt.1.pkt.1 SIWZ? 
Czy winny to być następujące dokumenty: 
- certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną 
- raport z badań na podstawie którego jednostka notyfikowana wydała stosowny certyfikat. 
- protokół z przeprowadzonych badań stwierdzający, Ŝe wartość współczynnika stabilizacji do 
obudowy chodnikowej V29 oraz V32/V36 dla rozpór stalowych dwustronnego działania i 
regulowanych w zabudowie co 1,2 m na obwodzie obudowy : Wst = 1,0. 
 
Pytanie 4 
 
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 12 pisze: „Gwint w nakrętkach mocujących 
zabezpieczony plastikową otoczką.”   
Prosimy o wyjaśnienie czy powyŜszy zapis nie jest błędny, a Zamawiający miał na myśli 
zabezpieczenie plastikową otoczką (zatyczką) gwintu na śrubach hakowych? 
 
Pytanie 5 
 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis zawarty w opisie przedmiotu 
zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ: 
pkt. 10 „…dodatkowe przetłoczenia wzmacniające łącznik na zginanie” 
 
Pytanie 6 
 
Czy przez zapis „Gwint w nakrętkach mocujących zabezpieczony plastikowa otoczką” 
Zamawiający rozumie nakrętkę samokontrującą. Czy wymóg ten dotyczy nakrętki TR20x4 i 
TR 24x4. Prosimy uszczegółowić zapis „zabezpieczony plastikową otoczką. 
Pytanie 7 
 
(sekcja VIII) JeŜeli Wykonawca złoŜy ofertę w przedmiotowym postępowaniu samodzielnie, 
przy czym producentem części przedmiotu zamówienia jest Wykonawca, a innej części inny 



podmiot – producent, produkujący i dostarczający Wykonawcy, to jak przez Zamawiającego 
będzie potraktowany taki inny podmiot, czy jako podwykonawca, czy jako poddostawca 
wykonawcy? 
 
Pytanie 8 
 
Załącznik Nr 1 do SIWZ, „Wymagania techniczne” – punkt 12. Jak rozumieć „zabezpieczenie 
plastikową otoczką” . Nakretka zamontowana jest wstępnie na końcu śruby hakowej, tak więc 
gwint nakrętki jest „ukryty i zabezpieczony” poprzez przyleganie do gwintu śruby. 
 
 
Odpowiedź w związku z pytaniami od 3 do 8: 
 
 W związku z otrzymanymi pytaniami w zakresie treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (pytania od 3 do 8) zamawiający powinien zmodyfikować zapisy SIWZ między 
innymi w obszarze warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania – 
co jednak jest niedozwolone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art.38 ust.5, 
który brzmi: 
„Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie moŜe dotyczyć 
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania” 
 
W związku z powyŜszym zamawiający podjął decyzję o uniewaŜnieniu przedmiotowego 
postępowania w oparciu o regulację art. 93 ust.1 pkt 7 oraz w nawiązaniu do przepisów 
wynikaj ących z art.29 i art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 


