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Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy akcesoriów do kolejek podwieszanych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa 
nr 64/2012/EEZP/IZ. 

 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  

ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
 

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy akcesoriów do kolejek podwieszanych dla 

Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 

ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi 

Zamawiającego. 
 

Pytanie 1: 

„W zakresie wymagań w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2 
ppkt. 2.2.3 określił: "Zaczep nośny do profili ze stopą: - składa się z obejmy zaczepu 
(odkuwka matrycowa) dostosowanego do zamontowania na stopie profili...". Czy 
Zamawiający określając proces technologiczny wykonania (odkuwka matrycowa) nie popełnił 
omyłki pisarskiej gdyż taki zapis powoduje ograniczenie możliwości zaoferowania 
konkurencyjnego rozwiązania o nie gorszych parametrach użytkowych?”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

„W zakresie wymagań w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2 
ppkt. 2.2.3 określił: "Zaczep do obudowy typu ŁPrw: - składa się z zaczepów (odkuwek 
matrycowych np. w formie haków) dostosowanych do zawieszania nagórnej stropnicy 
obudowy....". Czy Zamawiający określając proces technologiczny wykonania (odkuwka 
matrycowa) nie popełnił omyłki pisarskiej gdyż taki zapis powoduje ograniczenie możliwości 
zaoferowania konkurencyjnego rozwiązania o nie gorszych parametrach użytkowych?”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający przedłuża termin składania 
i otwarcia ofert. Zmianie ulegają zapisy SIWZ: 

 

1) Sekcja XII ust. 4 SIWZ – Miejsce i termin składania ofert: 

było: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25 – Wydział Zamówień Publicznych) – w terminie do 
dnia 11.12.2012 r. do godz. 12:00.” 

otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25 – Wydział Zamówień Publicznych) – w terminie do 
dnia 18.12.2012 r. do godz. 9:00. 
 

2) Sekcja XII ust. 6 SIWZ – Miejsce i termin otwarcia ofert: 

było: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2012 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego 
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój 
nr 8.” 

otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, 
pokój nr 8. 


