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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę pięciu przenośników taśmowych z wyposaŜeniem elektrycznym i automatyką dla 
potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI” 

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę pięciu przenośników 
taśmowych z wyposaŜeniem elektrycznym i automatyką dla potrzeb Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie 
 

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ opisując przedmiot zamówienia wymienił 
szczegółowe parametry techniczne wyrobów konkretnych producentów i tak: 
a) w pkt 16 dla kaŜdej części zamówienia załącznika nr 1 do SIWZ- producentów wyrobów 

składających się na komplet automatyki dla przenośnika taśmowego; 
b) w pkt 18, 19, 20, 21 części nr 2 zamówienia i pkt 13 i 14 części nr 3 zamówienia- 

producenta wyposaŜenia elektrycznego 
W związku z zapisem w pkt IV ppkt 8 SIWZ mówiącym o tym, Ŝe „w przypadku zamiaru 
dostarczenia elementów równowaŜnych do opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ, wymaga się, 
aby Wykonawca dostarczył komplet dokumentów umoŜliwiających Zamawiającemu 
stwierdzenie równowaŜności w/w elementów w zakresie parametrów technicznych” prosimy 
o udzielenie odpowiedzi: 
1. Na podstawie jakich parametrów technicznych Zamawiający oceni równowaŜność 

dostarczonych elementów składających się na komplet automatyki przenośnika taśmowego 
Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, którego układ automatyki technicznie róŜni 
się od podanych w pkt 16 załącznika nr 1 do SIWZ jednakŜe spełnia wszystkie wymagania 
funkcjonalne dla układów automatyki przenośników taśmowych oraz wymagania 
obowiązujących przepisów wymienionych w pkt IV ppkt 4 SIWZ (str. 9 SIWZ) 

2. Czy Zamawiający nie wykluczy Wykonawcę w przypadku gdy ten zaoferuje zamiast 
urządzeń zasilających wymienionych w ppkt 18, 19, 20, 21 pkt V części nr 2 zamówienia 



 

i ppkt 13  i 14 pkt VI części nr 3 zamówienia, wyłącznik wieloodpływowy do zasilania 
napędów przenośnika, napędu pętlicy, luzownika, który będzie posiadał dodatkowe 
odpływy do zasilania elementów automatyki oraz oświetlenia. 

3. Czy dla dwóch powyŜszych przypadków Wykonawca wypełniając załączniki nr 1a, 1b i 1c 
do SIWZ, moŜe wpisać „nie dotyczy” gdy jego układ automatyki lub układ zasilania nie 
przewiduje wymienionych w załącznikach pozycji. 

 
 
 
Odpowiedź 
 
Ad. 1) 
Zamawiający oceni równowaŜność dostarczonych elementów składających się na komplet 
automatyki przenośnika taśmowego na podstawie parametrów technicznych podanych  
w  pkt. 16 załącznika nr 1 do SIWZ. 
Jeśli oferowany układ automatyki przenośnika taśmowego spełnia wszystkie wymagania  
pkt. 16 załącznika nr 1 do SIWZ oraz wymagania obowiązujących przepisów wymienionych 
w pkt. IV ppkt 4 SIWZ to układ automatyki zostanie uznany za zgodny z zapisami SIWZ. 
 
Ad. 2) 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyłącznika wieloodpływowego do zasilania napędów 
przenośnika, napędu pętlicy, luzownika, który będzie posiadał dodatkowe odpływy do zasilania 
elementów automatyki oraz oświetlenia, zamiast urządzeń zasilających wymienionych w ppkt 18, 
19, 20, 21 pkt V części nr 2 zamówienia i ppkt 13 i 14 pkt VI części nr 3 zamówienia. 

 
Ad. 3) 
Wykonawca wypełniając załączniki nr la, 1b i 1c do SIWZ, gdy jego układ automatyki lub układ 
zasilania nie przewiduje wymienionych w załącznikach pozycji, nie moŜe wpisać 
„nie dotyczy” lecz powinien podać typ oferowanego urządzenia równowaŜnego. 

 


