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Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 
 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.  

 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚĆI SIWZ  
 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 
ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz 
odpowiedzi Zamawiającego. 
 
 

Pytanie nr 1: 
 

Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia obejmuje bardzo szeroki asortyment części,  
w tym także części tzw. szybkozużywające się, które podlegają szybkiemu naturalnemu 
eksploatacyjnemu zużyciu oraz części o krótszym niż standardowy okres żywotności, 
prosimy o zmianę, zapisu określającego wymagany okres gwarancji (SIWZ, Załącznik  
nr 1, pkt 3d) na następujący: 
 

Okres gwarancji Asortyment 

Nie objęte gwarancją Elementy złączne śrubowe 

3 miesiące od daty dostawy Pozostałe elementy złączne, wyrzutniki i blachy wyrzutnika, 
ślizgi wymienne 

6 miesięcy od daty dostawy Gwiazdy napędowe i zwrotne, korony i płaszcze gwiazd, wały 
kompletne, bębny napędowe, sprzęgła zębate 

12 miesięcy od daty dostawy Pozostałe elementy stanowiące przedmiot zamówienia 

 

Powyższe wynika z faktu, że przedmiot zamówienia stosowany będzie w już 
eksploatowanych urządzeniach co oznacza, że części te będą narażone na negatywne 
skutki bezpośredniej współpracy z elementami posiadającymi już określony (często znaczny) 
stopień zużycia co potwierdza dotychczasowa praktyka Wykonawcy. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 2: 
 

Mając na uwadze obszerność i różnorodność przedmiotu zamówienia (szczególnie  
w zakresie materiałochłonności, pracochłonności oraz długości cyklu technologicznego 
produkcji), a jednocześnie brak możliwości określenia rzeczywistych potrzeb Zamawiającego 
(wiedza pozwalająca na ewentualne wcześniejsze pozyskanie materiałów i przygotowanie 
półfabrykatów) prosimy o dokonanie następującej zmiany terminów realizacji dostaw 
liczonych od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy: 
 

L.p. Numer pozycji z FORMULARZA OFERTOWEGO Proponowany 
termin realizacji 

1 82, 83, 84, 112, 378, 664, 670, 829, 833, 834 6 tygodni od 
daty otrzymania 
zamówienia 

2 1, 3, 5, 9, 13, 17, 18, 33, 40, 43, 44, 48, 53, 76, 77, 80, 217, 231, 
326, 327, 328, 338, 339, 340, 379, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 
400, 401, 611, 615, 658, 662, 726, 740, 741, 776, 790, 791, 792, 
830,839 

10 tygodni od 
daty otrzymania 
zamówienia 

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 3: 
 
 

W związku z faktem, iż: 

- Zakres zamówienia obejmuje bardzo szeroki asortyment części (840 pozycji formularza 
ofertowego),  

- Zakłady Górnicze Zamawiającego posiadają pełną dokumentację eksploatacyjną 
(DTR/Instrukcje) wszystkich urządzeń (przenośników i stacji najazdowych), których 
przedmiot zamówienia dotyczy,  

prosimy – w przypadku gdy oferta Wykonawcy obejmować będzie wyłącznie oryginalne 
części Producenta urządzeń (przenośników i stacji najazdowych), których przedmiot 
zamówienia dotyczy – o odstąpienia od wymogu opisanego w pkt. IV 3 SIWZ. Nadmieniamy, 
że w przypadku takim do oferty dołączona będzie autoryzacja Producenta (Nowomag S.A.) 
oraz oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań bezpieczeństwa. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 4: 
 

Prosimy o potwierdzenie naszej interpretacji wymogu opisanego w pkt IV 7 SIWZ, iż nie 
dotyczy on części handlowych (uszczelnienia, łożyska, pierścienie osadcze, sworznie 
zawleczki, kołki itp.), dla których- ze względu na ich specyfikację- wykonanie oznakowania  
i uzyskanie jego trwałości jest bardzo utrudnione. 
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Odpowiedź: 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 

Pytanie nr 5: 
 

Z uwagi na aktualizacje wprowadzane do dokumentacji wykonawczej przenośników 
zgrzebłowych produkcji NOWOMAG prosimy o wprowadzenie zmian wg poniższego 
zestawienia: 
 
PSZ-950(ZG Janina) 
 

L.p. Było: Winno być 

795 Pierścień osadczy sprężysty Z280 PN/M-86961 Pierścień osadczy sprężysty Z280 PN/M-85111 

820 Nakładka zewnętrzna rys. W20.136-021/2 Nakładka zewnętrzna rys. W20.133-021/1/2 

830 Sprzęgło zębate rys. NS95-ZPD-02.02 Sprzęgło zębate rys. NS95-ZPD-02.02/1 

 

PPZ-950(ZG Sobieski) 
 
L.p. Było: Winno być 

338 Zespół gwiazdy zwrotnej z=5 do łańcucha BIG 
T34x121/131A NP100-ZW-06.02 

Zespół gwiazdy zwrotnej z=5 do łańcucha BIG 
T34x121/131A NP100-Z-06.02 

339 Korona gwiazdy z=5 do łańcucha BIG T34x121/131A 
NP100-Z-06.02 

Korona gwiazdy z=5 do łańcucha BIG T34x121/131A 
NP100-Z-06.02.001 

342 Osłona kompletna NP100-ZW-06.02.05 Osłona kompletna NP100-Z-06.02.05 

343 Tuleja NP100-ZW-06.02.003 Tuleja NP100-Z-06.02.003 

368 Osłona górna trasy wzmocniona 1 NP100-)S-10 Osłona górna trasy wzmocniona 1 
 NP100-OS-10 

384 Płyta dystansowa NP100-ZPD-09.010 Płyta dystansowa NP100-NG-09.010 

 
PPZ-950(ZG Janina) 
L.p. Było: Winno być 

726 Wał kompletny NP100-NG-05.02.001 Wał kompletny NP100-NG-05.02.01 

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 

Pytanie nr 6: 
 

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu dodatkowego części objętych 
przedmiotem zamówienia w następujący sposób: 
Usunięcie specyfikacji dla PPZ-850/2x250 „Nowomag” wg nr NP85.11 (ZG Sobieski); 
Wprowadzenie specyfikacji dla PPZ-850/2x200 „Nowomag” wg nr NP85.9 (ZG Sobieski);  
Wprowadzenie specyfikacji dla PPZ-850/2x250 „Nowomag” wg nr NP85.11 (ZG Janina);  
Wprowadzenie specyfikacji dla UPZP-1200 „Nowomag” wg nr NUPZP12.19 (ZG Janina);  
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 


