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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Budowę dwóch rozdzielni 6 kV dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA”.  

 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę dwóch rozdzielni 6 kV dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA”, na podstawie art. 38 ustawy 
Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi 
Zamawiającego oraz dokonujemy zmiany SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 1 

Zgodnie z punktem IV.3 SIWZ, wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia 
spełniał wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu 
zamówienia oraz został przez Wykonawcę szczegółowo wyspecyfikowany co do 
rodzaju i ilości elementów składowych. Na potwierdzenie spełniania powyższego 
wymagania Wykonawca załączy do oferty m.in: 
b) Dopuszczenia Prezesa WUG dla urządzeń, aparatury i kabli, które zostaną 

zastosowane, wraz z dokumentacją dopuszczeniową, 
d) Karty katalogowe lub dokumentacje oferowanych urządzeń i systemów zawierające 

parametry techniczne, instrukcję montażu i eksploatacji. 
W związku z powyższym, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dokumentacja dopuszczeniowa", tj. co ma 
wchodzić w jej skład ? Przedmiotowe pojęcie nigdzie w przepisach i normach nie 
zostało zdefiniowane? 

 Czy wystarczające jest złożenie dopuszczenia Prezesa WUG dla urządzeń, aparatury 
i kabli, które zostaną zastosowane, oraz ich kart katalogowych lub dokumentacji 
wskazanej  
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w punkcie IV.3 pod lit. d) bez dokumentacji dopuszczeniowej wymienionej w punkcie 
IV.3 pod lit. b)? 

 Czy wystarczające jest przedstawienie wyciągu z dokumentacji techniczno- ruchowej 
lub dokumentacji wymienionej w punkcie IV.3 pod lit. d) w zakresie pozwalającym na 
ocenę, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego? 

 Czy wymóg przedstawienia dopuszczenia Prezesa WUG wraz z „dokumentacją 
dopuszczeniową" dotyczy wyłącznie urządzeń, aparatury i kabli, których stosowanie  
w zakładach górniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga uzyskania 
dopuszczenia WUG? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga załączenie do oferty dokumentacji wymienionych w dopuszczeniu 
Prezesa WUG, które Wykonawca jest zobowiązany przekazać użytkownikowi zgodnie  
z decyzją dopuszczeniową. 

 

Pytanie nr 2 

Zgodnie z punktem IV.6 SIWZ, wymaga się, aby w przypadku oferowania elementów 
równoważnych do opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca dostarczył komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu 
stwierdzenie równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich 
parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 
Czy sformułowanie „komplet dokumentów" oznacza karty katalogowe lub wyciąg  
z dokumentacji oferowanych elementów w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu 
ocenę równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów 
technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ? 
 
Odpowiedź: 

W przypadku oferowania elementów równoważnych, Wykonawca winien dostarczyć 
dokumenty umożliwiające ocenę równoważności oferowanych elementów w zakresie 
wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Zgodnie z punktami: 

 4.1.1. i) załącznika nr 1 do SIWZ, 

 4.1.2. i) załącznika nr 1 do SIWZ, 

 4.1.3. i) załącznika nr 1 do SIWZ 
czas trwania zwarcia odpowiednio w pól rozdzielczych dopływowych, pól rozdzielczych 
odpływowych oraz pól rozdzielczych sprzęgłowych wynosi 3 s. 
Wnosimy o wyjaśnienie jak rozumieć powyższe wymogi w zakresie wskazanego 
parametru pól rozdzielczych w kontekście normy PN-G-42042-1998, zgodnie z którą 
najdłuższa dopuszczalna zwłoka czasowa zabezpieczenia zwarciowego dla sieci 
kablowej zainstalowanej w całości w polach niemetalowych lub polach metanowych ze 
stopnie „a" zagrożenia wybuchem wynosi 1,6 s , a dla zabezpieczeń rezerwowych 2 s? 

 

Odpowiedź: 

Parametr czasu trwania zwarcia określony w pkt. 4.1.1. i); 4.1.2. i); 4.1.3. i) załącznika 1 
do SIWZ został omyłkowo zawyżony do wartości 3 sekund w oparciu o posiadane przez  
Zamawiającego katalogi łączników głównych. Oczekiwany przez Zamawiającego 
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znamionowy czas trwania zwarcia pól rozdzielczych ma wynosić 1 sekundę. W związku z 
powyższym treść SIWZ winna zostać skorygowana w powyższym zakresie. 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 4.1.1.  i); 4.1.2.  i); 
4.1.3. i); 5.1.1.  i); 5.1.2.  i); 5.1.3. i); 
 
było: 
„czas trwania zwarcia: 3s”. 
 
otrzymuje brzmienie: 
„czas trwania zwarcia 1s”. 
 

 

Pytanie nr 4 

W punkcie 4.2.1. załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający określa, iż kabel 6kV  
3x 185/ x*mm przeznaczony do zabudowy w podziemnych zakładach górniczych  
- dł. 500 m. W wyjaśnieniach określono, iż znak * przy symbolu x oznacza przekrój 
wewnętrznych przewodów ochronnych - zgodny z wymaganiami pkt 2.4. normy  
PN-G-42041:1997, który wykonawca winien jest wpisać we właściwej pozycji załącznika 
nr 8 do SIWZ. Natomiast punkt 4.1.3 q) załącznika nr 1 do SIWZ stanowi, że wymagany 
jest komplet zaślepek i głowic kablowych do podłączenia kabla mostka łączącego 
sekcje rozdzielni. Kabel ekranowy określony został w tym punkcie jako kabel typu 
YHKGXSekyn 3x185/30 mm2. 
W związku z niezgodnością oczekiwanych przez Zamawiającego rozwiązań w zakresie 
wymiarów kabla ekranowego przy głowicach kablowych z parametrami wewnętrznych 
przewodów ochronnych kabla podanymi w przedstawionej normie, wnosimy o podanie 
dokładnych parametrów, jakie powinny posiadać zaoferowane kable, z uwzględnieniem 
wymiarów przewodów ochronnych 
 
 
Odpowiedź: 

Linia kablowa opisana w pkt 4.2 załącznika 1 do SIWZ, zostanie wyłożona w chodniku  
N-802 i nie będzie wykorzystana do mostka łączącego sekcje rozdzielni. Kabel na mostek 
dostarcza Zamawiający. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte pkt . 4.1.3 q) załącznika nr 1 do SIWZ.  

 
 

 


