
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

Jaworzno, dn. 12.08.2012 r. 

 

Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie 

 zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
 zamówień publicznych  

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH 
ORAZ ZMIANA TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH  

 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 

142/A/13 na „Dostawę dwóch fabrycznie nowych spągoładowarek dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

 

Pytanie nr 1.: 
W punkcie IV podpunkt 9 (str 2 Wymagań ofertowych) Zamawiający określił że 
ładowarka musi mieć możliwość zabudowy poprzez „szybkozłącze" elementów 
takich jak: 

- urządzenie wiertnicze, 
- młota hydraulicznego, 
- czerpaka boczniesypiącego. 

Zaznaczono również że elementy te są na wyposażeniu Zamawiającego i nie są 
przedmiotem dostawy. 
Mając na względzie powyższe prosimy o podanie nam danych (dokumentacji 
technicznych) zabudowanych na powyższych elementach rozwiązań służących do 
ich połączenia z spągoładowarką poprzez „szybkozłącze". Brak podstawowych 
informacji dotyczących parametrów elementów, które mają być zabudowane na 
spągoładowarce uniemożliwia, poza ich producentem, pozostałym Oferentom 
sporządzenie rysunków maszyny z zabudowanymi na niej ww. urządzeniami  
z określeniem na nich ich wymiarów oraz maksymalnych zewnętrznych wymiarów 
spągoładowarki z zabudowanym na niej każdym urządzeniem. 
Rysunki te zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. III, ppkt.13, lit. i Wymagań 
Ofertowych  oraz w zał. II do nich pkt. 11.3 , mają być umieszczone w ofercie 
sporządzonej przez Oferenta. 
Udostępnienie przez Zamawiającego dokumentacji technicznych urządzeń, które 
mają być zabudowane na maszynie, pozwoli na opracowanie instrukcji montażu na 
spągoładowarce urządzenia wiertniczego, czerpaka boczniesypiącego, młota 
hydraulicznego z wykorzystaniem „szybkozłącza". Instrukcje te , zgodnie z zapisami 
ujętymi w pkt. III, ppkt. 13, lit. i, Wymagań Ofertowych , ma zawierać oferta. 
Analogicznie jak w przypadku rysunków, o których była mowa powyżej, 
nieudostępnienie dokumentacji technicznych powyżej wyszczególnionych urządzeń, 
uniemożliwi-z wyłączeniem ich producenta - opracowanie wymaganych instrukcji 
przez pozostałych Oferentów zamierzających złożyć oferty. 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. do wymagań ofertowych Kupujący dokonuje modyfikacji 
treści Wymagań Ofertowych poprzez zmianę  w Załączniku nr 1 do wymagań 
ofertowych Szczegółowy Zakres Rzeczowy punkt IV.9. 
   
Było:  
Ładowarka musi mieć możliwość zabudowy poprzez „szybkozłącze”: 

       – urządzenia wiertniczego, 
       – młota hydraulicznego,  
 – czerpaka boczniesypiącego. 
 Elementy te są w posiadaniu Kupującego i nie są przedmiotem dostawy. 
 

 
Nowe brzmienie: 
Ładowarka musi mieć możliwość zabudowy poprzez „szybkozłącze”: 

       – urządzenia wiertniczego, 
       – młota hydraulicznego,  

– czerpaka boczniesypiącego. 
Elementy te są w posiadaniu Kupującego i nie są przedmiotem dostawy. 
Producentem ich jest firma dh MINING SYSTEM Gmbh.  
Uwaga: 
Kupujący udostępni do wglądu na terenie zakładów Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. posiadaną dokumentację wymienionych urządzeń oraz na 
życzenie Oferentów zaprezentuje te urządzenia zainteresowanym. 
  

Pytanie nr 2.: 
Również w punkcie IV podpunkcie 31 (str. 2 Wymagań Ofertowych) Zamawiający 
podał że minimalna prędkość jazdy ma wynosić 1,4 m/s. Natomiast w punkcie 4 
podpunkt 32 określił że prędkość jazdy przełączlna hydraulicznie z pulpitu 
sterowniczego ma mieć dwa tryby: 

- wolny do spągowania, 
- szybki do przemieszczania się. 

Mając na względzie powyższe zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, 
którego trybu dotyczy minimalna prędkość. Pragniemy również zaznaczyć że,  
w świetle naszych dotychczasowych doświadczeń wynikających z eksploatacji 
około 60 maszyn tego typu w zakładach górniczych wydobywających węgiel 
kamienny w Polsce,  spągoładowarka jadąca z prędkością min 1,4 m/s może 
stanowić duże zagrożenie ruchowe dla znajdujących się w jej sąsiedztwie 
pracowników. Dlatego wnioskujemy o ponowne przeanalizowanie wymaganej 
minimalnej prędkości jazdy pod kątem jej zmniejszenia. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. do wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści Wymagań Ofertowych poprzez zmianę  w Załączniku nr 1 do 
wymagań ofertowych Szczegółowy Zakres Rzeczowy punkt IV.31.   
 
Było:  
Prędkość jazdy        min 1,4 m/s 

Nowe brzmienie: 
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Prędkość jazdy do przemieszczania  1,2 (± 0,2) m/s 

Pytanie nr 3.: 
Dotychczasowe nasze doświadczenia ruchowe dowodzą również, że w dla 
założonych przez Zmawiającego parametrach w zakresie: szerokości maszyny, jej 
ciężaru, zasięgu roboczego pracy czerpaka skrzyniowego na boki bez 
przestawiania maszyny mierzonego po spągu, może wystąpić zjawisko utraty 
stateczności spągoładowarki podczas jej pracy w wyrobisku co stanowić będzie 
realne zagrożenie dla zatrudnionej załogi. Mając to na względzie wnosimy  
o ponowne przeanalizowanie wielkości wyszczególnionych powyżej parametrów 
pod kątem zmiany ich zakresu. 
Uważamy, że opis przedmiotu zamówienia ujęty w zapisach Wymagań 
Ofertowych przygotowanych przez Zamawiającego, nie zapewnia zachowania 
uczciwej konkurencji i ogranicza dostęp do uzyskania zamówienia Oferentom. 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. do wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści Wymagań Ofertowych poprzez zmianę  w Załączniku nr 1 do 
wymagań ofertowych Szczegółowy Zakres Rzeczowy następujących punktów: 
 
punkt IV.15. było:  
Długość maszyny z czerpakiem do spągowania z wsuniętym  

wysięgnikiem teleskopowym      max 7000 mm  

Nowe brzmienie: 
Długość maszyny z czerpakiem do spągowania z wsuniętym  

wysięgnikiem teleskopowym       max 7600 mm 

punkt IV.16 było:  
Szerokość maszyny         max 1100 mm 

Nowe brzmienie: 
Szerokość maszyny         1100 (± 100) mm 

punkt IV.21 było:  
Maksymalny zasięg roboczy pracy czerpaka skrzyniowego  

na boki bez przestawiania maszyny mierzony przy spągu  min 5800 mm 

Nowe brzmienie: 
Maksymalny zasięg roboczy pracy czerpaka skrzyniowego  

na boki bez przestawiania maszyny mierzony przy spągu  min 5000 mm 

punkt IV.25 było:  
Ciężar  maszyny             max 9 000kg 

Nowe brzmienie: 
Ciężar  maszyny z czerpakiem skrzyniowym         max 10 000kg 

punkt IV.27 było:  

Maksymalny jednostkowy nacisk na spąg    9,0 N/cm 2   
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Nowe brzmienie: 

Maksymalny jednostkowy nacisk na spąg    10,0 N/cm 2   

punkt IV.33 było:  
Praca w wyrobiskach o nachyleniu: 

        – podłużnym        min 200 
        – poprzecznym       min 100  
 
Nowe brzmienie: 
Praca w wyrobiskach o nachyleniu: 

        – podłużnym        ± 200 
        – poprzecznym        ± 60  

 
Pytanie nr 4.: 
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem o numerach 142/A/13 na 
„Dostawę dwóch nowych spągoładowarek dla Południowego Koncernu  
Węglowego S.A.", zwracamy się z prośbą o przekazanie nam stosownej 
dokumentacji urządzenia wiertniczego, młotka hydraulicznego, oraz czerpaka 
bocznie sypiącego wraz z dokumentacją szybkozłącza. W/w dokumentacja jest 
niezbędna do przygotowania stosownej oferty. Przekazana przez Państwa 
dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne dane do uzyskania 
wymaganego przez państwa certyfikatu. Nieudostępnienie tych danych ograniczyć 
nam może złożenie stosownej oferty. 
Istotnym jest również fakt, czy posiadane przez Państwa urządzenia  
z szybkozłączem nie są zastrzeżone wzorem użytkowym lub patentem, ponieważ 
wówczas przetarg ogranicza możliwość brania w nim udziału wszystkim za 
wyjątkiem producenta posiadanych urządzeń. Prosimy o pilną odpowiedź. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. do wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści Wymagań Ofertowych poprzez zmianę  w Załączniku nr 1 do 
wymagań ofertowych Szczegółowy Zakres Rzeczowy punkt IV.9.   
 
Było:  
Ładowarka musi mieć możliwość zabudowy poprzez „szybkozłącze”: 

       – urządzenia wiertniczego, 
       – młota hydraulicznego,  
 – czerpaka boczniesypiącego. 
 Elementy te są w posiadaniu Kupującego i nie są przedmiotem dostawy. 

 
Nowe brzmienie: 
Ładowarka musi mieć możliwość zabudowy poprzez „szybkozłącze”: 

       – urządzenia wiertniczego, 
       – młota hydraulicznego,  
 – czerpaka boczniesypiącego. 

Elementy te są w posiadaniu Kupującego i nie są przedmiotem dostawy. 
Producentem ich jest firma dh MINING SYSTEM Gmbh.  

  Uwaga: 
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Kupujący udostępni do wglądu na terenie zakładów Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. posiadaną dokumentację wymienionych urządzeń oraz na 
życzenie Oferentów zaprezentuje te urządzenia zainteresowanym. 

 
Pozostałe zapisy wymagań ofertowych nie ulegają zmianie. 
Powyższa zmiana w treści wymagań ofertowych nie powoduje zmiany terminu 
składania ofert. 


