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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę czterech przenośników taśmowych o szerokości 
taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy 
przystosowane są do jazdy ludzi wraz z usługą montażu trzech z nich dla 
TAURON Wydobycie S.A. - Zakładu Górniczego Janina” - sprawa 
nr 20/2014/EEZP/JW. 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  

 
W związku z otrzymanymi pismami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę czterech przenośników taśmowych 

o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy 

przystosowane są do jazdy ludzi wraz z usługą montażu trzech z nich dla TAURON 

Wydobycie S.A. - Zakładu Górniczego Janina”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo 

zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi 

Zamawiającego. 

 
Pytanie 1: 
 

„Zgodnie z § 2.1 IPU ostateczny termin dostawy został określony na 6 miesięcy od daty 
podpisania umowy, równocześnie zgodnie z § 2.2 IPU podstawą dostawy jest zamówienie 
udzielone po zawarciu umowy. Zamawiający powinien co prawda udzielić zamówienia 
niezwłocznie, jednak istnieje ryzyko, że zapisy te mogą rodzić negatywne konsekwencje dla 
Wykonawcy w przypadku zwłoki Zamawiającego z wystawieniem zamówienia. W związku 
z powyższym, prosimy o wskazanie w zapisach SIWZ, że w przypadku nie przekazania 
zamówienia w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, termin dostawy zostanie 
przedłużony o Ilość dni opóźnienia Zamawiającego w stosunku do terminu przekazania 
zamówienia.” 

Odpowiedź: 

Obligatoryjnym terminem dostawy czterech i montażu trzech przenośników taśmowych, jest 
termin określony w § 2 ust. 1 i 5 Wzoru Umowy (zał. nr 9 do SIWZ). 

Zapis § 2 ust. 2 Wzoru Umowy jest zapisem, który wynika z wewnętrznych uregulowań 
obowiązujących u Zamawiającego i nie powoduje on zmiany terminu określonego w § 2 
ust. 1 i 5 Wzoru Umowy. 



 
 

 

Pytanie 2: 

„Prosimy o wyjaśnienie, jak należy interpretować zapisy § 7.10 IPU „(...) gdy Wykonawca 
uchybi terminowi usunięcia wady Przedmiotu objętego Gwarancją, dostarczy 
Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia wady, w tym również poprzez 
dostarczenie nowego Przedmiotu objętego Gwarancją lub Jego części, Urządzenie 
zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż Przedmiot objęty Gwarancją...". 
 

Odpowiedź: 

W powyżej przytoczonym zapisie, Zamawiający wymaga od Wykonawcy w przypadku 
niedotrzymania przez Niego terminu usunięcia wady, przewidzianego w § 7 ust. 6  lub 
określonego na podstawie § 7 ust. 7, podjęcia przez Niego czynności gwarantujących jak 
najszybsze doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej Przedmiotu objętego 
Gwarancją, a więc w tym przypadku przenośnika taśmowego.  

Z uwagi na specyfikę przedmiotu umowy, tj. dostawę czterech i zabudowę trzech 
przenośników taśmowych ze względów czasowych i technologicznych mało 
prawdopodobnym będzie w przypadku wystąpienia wady w przenośniku taśmowym 
konieczność dostarczenia nowego przenośnika. Zamawiający wymagać będzie w takim 
przypadku od Wykonawcy dotrzymania terminu usunięcia wady przewidzianego w § 7 ust. 6 
lub określonego na podstawie § 7 ust. 7 Umowy, a w sytuacji zagrożenia jego dotrzymania 
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na swój koszt, zastępczy podzespół lub część 
przenośnika (o parametrach i właściwościach nie gorszych niż dostarczane) gwarantujące 
uzyskanie przez nie pełnej sprawności technicznej przenośnika, na czas usunięcia 
konkretnej wady. 

 
Pytanie 3: 

„W § 8.3 IPU wyłącznie Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego. Prosimy o dokonanie modyfikacji SIWZ polegającej na nadaniu § 8.3 IPU 
brzmienia „Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jest 
dopuszczalne, a tym samym każda ze stron może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w § 8 ust. 3 Wzoru Umowy (zał. nr 9 do SIWZ). 

 
Pytanie 4: 

„W § 11.2 IPU Zamawiający wskazał, że „Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie 
informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej 
i każdej innej) związane z umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), (...)". Prosimy 
o wykreślenie powyższego zapisu, gdyż jest on sprzeczny z obowiązującymi przepisami 
Pzp.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w § 11 ust. 2  Wzoru Umowy (zał. nr 9 do SIWZ). 

 
Pytanie 5: 

„Zgodnie z §16.2 IPU Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenosić wierzytelności 

na osobę trzecią. Prosimy o wykreślenie zdania 1 §16.2 IPU.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w § 16 ust. 2 Wzoru Umowy (zał. nr 9 do SIWZ). 
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Pytanie 6: 

„Rozdział 2 SIWZ pkt 3.12 (str.17) 
Prosimy o potwierdzenie naszej interpretacji, że wraz z systemem automatyki do 
przenośnika taśmowego ma zostać dostarczony kompletny system sygnalizacji, łączności 
głośnomówiącej i blokad.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 3.12 w Rozdziale 2 SIWZ i wyjaśnia, że dostarczony 
system automatyki do przenośnika taśmowego winien być kompletny, tj. wyposażony 

w system sygnalizacji, łączności głośnomówiącej i blokad, ponieważ wg Zamawiającego są 

to części składowe systemu automatyki przenośnika. 

 
Pytanie 7: 

„W świetle zapisów pkt. 31.1.1. Zamawiający oczekuje potwierdzenia dostaw „przenośników 
taśmowych, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż 45 mln zł, w tym dostaw lub 
przystosowania min. trzech przenośników taśmowych do jazdy ludzi”. 

Prosimy o potwierdzenie interpretacji w/w zapisów, ze dostawy dotyczą przenośników 
taśmowych do podziemnych zakładów górniczych oraz że przystosowanie przenośników 
taśmowych do jazdy ludzi odnosi się do maszyn, których wykonawcą/producentem jest 
podmiot składający ofertę. 

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie zakresu przystosowania przenośników taśmowych do 
jazdy ludzi – wymagane jest wykazanie się dostawą części mechanicznej i elektrycznej.” 

 

Odpowiedź: 

Ww. zapytanie dotyczy zmiany SIWZ z dnia 09.07.2014 r., która to zmiana została 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.tauron-wydobycie.pl) w dniu 

14.07.2014 r. (pytanie nr 1) i wyjaśniamy, że dostawy dotyczą przenośników taśmowych do 

podziemnych zakładów górniczych. 

 
Pytanie 8: 

„W pkt. 7.6. zamawiający oczekuje dostaw krążników tarczowych 133x1600 z rurą 89x3,2 
oraz wykonanych z rozsuniętymi pierścieniami w części środkowej. 
Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania krążników o innych średnicach rur – 
większych – których wielkość poprawi sztywność łożyskowania oraz innego rozmieszczenia 
wewnętrznych pierścieni, spełniającego warunki właściwego prowadzenia taśmy.” 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający przewidział możliwość zastosowania krążników tarczowych o średnicach 
większych rur niż 89x3,2, co zostało zawarte w punkcie 7.6.e), oraz podtrzymuje warunki 
rozmieszczenia pierścieni na krążniku określone w punkcie 7.6.a) i b). 

 
Pytanie 9: 

„W świetle zapisów w pkt. 7.19 prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje 
w ramach dostawy również elementów do zabudowy przenośnika typu: 
a) kotwy, kleje, śruby fundamentowe oraz elementy podwieszania wysięgników typu 

zawiesia łańcuchowe; 
b) złącza technologiczne taśmy; 
c) materiały eksploatacyjne typu olej przekładniowy itp. 

http://www.tauron-wydobycie.pl/


 

 

W przypadku dostawy w/w proszę o uszczegółowienie oczekiwanych elementów.” 
 

Odpowiedź: 

Z uwagi na fakt, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek montażu i uruchomienia 
przenośników nr 1, 2 i 3 Wykonawca winien dostarczyć wszystkie (również wymienione 
w punktach od a) do c) pytania nr 9), niezbędne do tego celu elementy i materiały 
eksploatacyjne umożliwiające uruchomienie i prawidłowe funkcjonowanie przenośników. 

Zamawiający w SIWZ Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia w punkcie 7.19.u) tiret drugi, 
określił jednoznacznie jaki rodzaj materiałów zabezpiecza do montażu przenośników nr 1, 2 
i 3. 

 

Pytanie 10: 

„Ze względu na panujące warunki w chodnikach ZG Janina, zwracamy się z pytaniem, czy 
Zamawiający przewiduje zastosowanie dodatkowych układów czyszcząco-zgarniających, 
których zadaniem będzie bardzo dokładne czyszczenie taśmy, ze względu na sprzężenie 
cierne jak również jazdę ludzi?” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w SIWZ Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia określił minimalne warunki 
dotyczące urządzeń (zgarniaczy) odpowiedzialnych za czyszczenie strony nośnej jak i strony 
wewnętrznej taśmy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dodatkowych układów czyszcząco-
zgarniających, ponad te wymienione w SIWZ Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia, jeżeli 
Wykonawca widzi tego typu potrzebę w celu spełnienia wszystkich wymagań stawianych 
przez Zamawiającego. 

 
Pytanie 11: 

„Ze względu na pracę przenośnika nr 4 na upadzie ok. 4,7 st., prosimy o potwierdzenie, że 
w zakres dostawy wchodzi kozioł do zabudowy wysięgnika.” 
 
Odpowiedź: 

Jeżeli konstrukcja przenośnika nr 4, z uwagi na jego pracę na upadzie ok. 4,7 st. wymaga 
zastosowania kozła do zabudowy wysięgnika, to kozioł ten winien wchodzić w zakres 
dostawy. 


