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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawę siatki okładzinowej zgrzewanej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych 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 siatki okładzinowej 

zgrzewanej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych dla potrzeb Południowego Koncernu 

Węglowego S.A.”  na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy 

pytania jednego z Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
 
„W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt II „Opis części nr 1 zamówienia” mowa jest o siatkach 

okładzinowych zaczepowych. Siatki te nie zostały zdefiniowane przez Zamawiającego. Podano 

jedynie parametry wytrzymałościowe oraz średnice prętów podłuŜnych i poprzecznych.” 
Pytanie nr 1:  
„Czy siatki okładzinowe zaczepowo- łańcuchowe spełniają wymogi siatek zaczepowych 

określonych przez Zamawiającego w przypadku, gdy łączą się one w korytku obudowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. I. 4 następujące wymagania 
„Zamawiający wymaga, aby łączenie siatek łańcuchowo-węzłowych odbywało się poza 

odrzwiami obudowy”. W związku z powyŜszym siatki łączące się w korytku obudowy nie 

spełniają wymagań Zamawiającego. 
 
Wstęp do pytań 2-4: 
„W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 2 określił, Ŝe siatki okładzinowe objęte przetargiem winne 

spełniać „...w szczególności wymagania normy PN-G-15050 z 1996 r. w pełnym zakresie.” 

W pkt 5 tego załącznika Zamawiający podał jak siatki łańcuchowo- węzłowe mają być łączone. 

Wyjaśnienie to jest dla naszej spółki niezrozumiałe.” 
 
Pytanie nr 2: 
„Czy poprzez siatki łańcuchowo- węzłowe, o których mowa w SIWZ naleŜy rozumieć siatki 

posiadające z dwóch stron zagięcia podłuŜnych prętów zaczepione o dwa pręty poprzeczne- 
nośne z dwóch stron siatki? Ze względu na trudność w zrozumieniu pkt 5 Załącznika nr 1 do 



 

SIWZ prosimy o podanie szkicu siatki łańcuchowo- węzłowej, która spełnia wymogi 

Zamawiającego. 
W pkt 5 załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający uŜył wyrazów „złącze (węzeł)” 
 
Pytanie nr 3: 
„Czy kaŜde złącze dwóch siatek okładzinowych zakładane na odrzwia obudowy i łączone ze sobą 

zagięciami podłuŜnych prętów tworzących ciąg siatek jest węzłem?” 
 
Pytanie nr 4: 
„Jaka jest definicja siatek łańcuchowo- węzłowych spełniających wymogi Zamawiającego i czy 
jest ona zgodna z PN-G-15050 z 1996 r.?” 
 
Odpowiedź na pytania 2-4: 
Dokładne definicje oraz rysunki siatek są zamieszczone w normie PN-G-15050. Zamawiający 

precyzyjnie określił w załączniku nr 1 do SIWZ: 
„Wykonawca musi przedstawić certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz 

sprawozdanie z badań na podstawie których został on wydany. Ww. dokument ma stanowić 

poświadczenie, Ŝe wyrób moŜna bezpiecznie stosować w wyrobiskach podziemnych zakładów 

górniczych oraz spełnia w szczególności wymagania normy PN-G-15050 z 1996 r. w pełnym 
zakresie.” 
 


