
 

Jaworzno, dnia 07.01.2009 r. 
 

 Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia 
 

   
 

Sprawa nr 47/2008/EZP/MZ 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę obudowy zmechanizowanej dla potrzeb ZG SOBIESKI” 

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ  

ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę obudowy zmechanizowanej 
dla potrzeb ZG SOBIESKI” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej 
cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie 1. 
 

Pkt. II.B.2 SIWZ Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu- w zakresie zdolności 
ekonomicznej i finansowej. 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wymaga dołączenia do oferty bilansu oraz 
rachunku zysków i strat wraz z opinią o badanym sprawozdaniu, a nie całych sprawozdań 
finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe. 
W związku z terminem złoŜenia ofert (styczeń 2009 roku) rozumiemy, Ŝe wymagane dokumenty 
mają obejmować lata 2005-2007. 

 
Odpowiedź 
 
Zgodnie z zapisem zawartym w pkt.II.B.2 SIWZ – Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
załączenia do oferty części sprawozdania finansowego, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, a jeśli 
podlega ono badaniu równieŜ opinii biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata obrotowe. 
W przypadku nie posiadania sprawozdania finansowego zgodnie z art.45 ustawy o rachunkowości 
za rok 2008 do oferty naleŜy załączyć część sprawozdania finansowego, tj. bilans, rachunek 
zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta za lata 2005-2007. 
 
Pytanie 2. 

 
Pkt. II.C.2. SIWZ Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu- w zakresie zdolności 
technicznej. 
Czy Zamawiający uwzględni aktualnie wykonywaną dostawę sekcji obudowy 
zmechanizowanej na potwierdzenie której do oferty dołączona zostanie podpisana umowa. 



 

 
Odpowiedź 

Zgodnie z Pkt.II C.2. SIWZ Zamawiający wymaga: „Wykaz wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech 
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały 
wykonane naleŜycie”. Podpisana umowa nie jest dokumentem potwierdzającym, Ŝe dostawy 
zostały wykonane naleŜycie. 
 

Pytanie 3. 
 
Pkt. IX SIWZ Informacja o podwykonawcach. 
Prosimy o wyjaśnienie, kogo Zamawiający rozumie pod pojęciem podwykonawcy. Czy 
podwykonawcą jest producent hydrauliki sterowniczej, agregatu i lamp? 
 

Odpowiedź 
 
Poddostawca Wykonawcy nie jest traktowany jako podwykonawca. 
 

Pytanie 4. 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” 
a) Pkt 2.2a) 

W związku z zapisem „przy projektowaniu obudowy naleŜy przyjąć, Ŝe docelowo będzie 
ona współpracować z przenośnikiem o szer. wewnętrznej ok. 1000 mm” prosimy 
o podanie jego wymiarów lub rysunku (tak jak w przypadku przenośnika Glinik 
298/800/BP- Załącznik nr 1d do SIWZ) 

 
Odpowiedź 

 
Odpowiedzi na to pytanie udzielono w dniu 22.12.2008r. (opublikowane na stronie 
internetowej Zamawiającego) o treści: 
„Przy określaniu parametrów technicznych sekcji obudowy naleŜy przewidzieć: 
a) konieczność współpracy sekcji z przenośnikiem o szer. wewnętrznej ok. 1000mm.  
     dla którego określamy:   

           - wymiar od początku prowadnicy kablowej do końca ostrogi rynny -  2000mm. 
           - wymiar od osi przyłącza sekcji do końca ostrogi rynny -  1650mm.” 
 

 
b) Pkt 2.22.g) oraz 2.25.g) 

Prosimy o potwierdzenie sposobu uzyskania powłoki ochronnej tłoczyska o grubości min. 
0,5 mm 

 
Odpowiedź 
 

Zamawiający nie ogranicza sposobu uzyskania powłoki ochronnej tłoczyska pod warunkiem, 
Ŝe będzie wynosiła min. 0,5 mm i będzie trwale złączona z podłoŜem.  



 

 
c) Pkt 2.23.e) oraz pkt. 2.26.b) 

Czy sekcje liniowe takŜe mają posiadać obustronnie ruchome osłony boczne stropnicy 
i osłony odzawałowej? 

 
Odpowiedź 

 
Wszystkie sekcje powinny posiadać obustronnie ruchome osłony boczne stropnicy  
i osłony odzawałowej. 

 
 
Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i termin otwarcia ofert: 
- termin składania ofert – z dnia 19.01.2009r. do godz. 10.00  
                                      na dzień 21.01.2009r. do godz. 11.00 
- termin otwarcia ofert – z dnia 19.01.2009r. o godz. 11.00  
                                      na dzień 21.01.2009r. o godz.12.30 
 
 


