
 

 
Jaworzno, dnia 06.01.2009 r. 

 
  
   Wykonawcy zainteresowani  
   udziałem w postępowaniu 
 
 
 

Sprawa nr 48/2008/EZP/MN 
 

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

„Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy 
wyrobisk korytarzowych dla zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego” 

 

WYJAŚNIENIE  TRE ŚCI   SIWZ I INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW  

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawy rozpór międzyodrzwiowych 
wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla zakładów 
górniczych Południowego Koncernu Węglowego” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie 1 
Zamawiający w warunkach udziału w zakresie zdolności technicznej wymaga przedstawienia 
wykazu realizacji przez Wykonawcę dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia. 

 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy dostawy jarzm i strzemion do obudowy 
górniczej spełniają powyŜej przytoczony wymóg Zamawiającego. 

 
Odpowiedź 
Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uznaje 
dostawy rozpór międzyodrzwiowych a takŜe innych elementów obudowy wyrobisk korytarzowych. 

 
Pytanie 2 
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ pkt.1 wyjaśnia co naleŜy rozumieć przez komplet jako 
jednostkę miary. I tak „-dla pozycji od 1 do 6 ww. specyfikacji: łącznik, 2 szt. śrub hakowych, 2 
szt. nakrętek TR-20x4 oraz belkę rozpory, 
- dla poz. od 7 do 16 ww. specyfikacji: łącznik, 2 szt. śrub hakowych, 2 szt. nakrętek TR-20x4 
oraz belkę rozpory regulowanej wraz z elementami regulacyjnymi. 

 
Prosimy o wyjaśnienie czy powyŜszy zapis dotyczy rozpór tzw. niesymetrycznych dotychczas 
stosowanych w zakładach Zamawiającego, a zbudowanych następująco: 
 
- dla pozycji od 1 do 6 ww specyfikacji: łącznik rurowy z odpowiednim wyprofilowaniem do 
właściwego kształtownika V (belka rozpory), 2 szt. śrub hakowych, 2 szt. nakrętek  TR-20x4, 
- dla pozycji od 7 do 16 ww. specyfikacji: dwuelementowy łącznik rurowy z odpowiednim 



 

wyprofilowaniem do właściwego kształtownika V(belka rozpory regulowanej), 2 szt. śrub 
hakowych, 2 szt. nakrętek TR-20x4 oraz element regulacyjny (gwintowana szpilka wraz                   
z nakrętkami kontrującymi). 

 
Odpowiedź 
• dla pozycji od 1 do 6 w załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający rozumie łącznik rurowy               

z odpowiednim wyprofilowaniem do właściwego kształtownika V (belka rozpory), 2 szt. śrub 
hakowych, 2 szt. nakrętek TR-20x4, 

 
• dla pozycji od 7 do 16 w załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający rozumie dwuelementowy 

łącznik rurowy z odpowiednim wyprofilowaniem do właściwego kształtownika V(belka 
rozpory regulowanej), 2 szt. śrub hakowych, 2 szt. nakrętek  TR-20x4 oraz element 
regulacyjny (gwintowana szpilka wraz z nakrętkami kontrującymi). 

 
Zamawiający ponadto niniejszym pismem informuje o przesunięciu terminu 

składania oraz otwarcia ofert. Zmianie ulegają następujące terminy wyszczególnione                
w SIWZ: 
 
- termin składania ofert – z dnia 19.01.2009r. do godz. 9.00  
                                            na dzień 21.01.2009r. do godz. 10.00 
 
- termin otwarcia ofert – z dnia 19.01.2009r. o godz. 10.00  
                                           na dzień 21.01.2009r. o godz.12.00 
 
 


