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Wykonawcy zainteresowani udziałem 
w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

Sprawa nr 07/2012/EEZP/AW 
 

 

 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zakup i wymianę 1 szt. zestawu pompowego dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski”. 

   
 

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na „Zakup i wymianę 1 szt. zestawu pompowego dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego. 

       
 

Pytanie Nr 1: 
 
„W załączniku Nr 1 do SIWZ pkt 3.2.1. „m” oraz 3.3 zostały określone maksymalne wymiary 
pompy, które muszą się zawierać w wymiarach długość x szerokość x wysokość: 3000mm x 
1100mm x 1170mm.  

Pompa, którą chcielibyśmy zaproponować do realizacji zadania zawiera się w wymiarach 
długość x szerokość x wysokość: 3000mm x 1200mm x 1170mm. Czy możemy zaproponować 
pompę w tych wymiarach z uwzględnieniem warunków określonych w pkt 3.3 SIWZ?” 

 
Odpowiedź: 
 
 Zamawiający w dniu 02.04.2012r. dokonał zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.  
 
 
Pytanie Nr 2: 
 
„W załączniku nr 1 do SIWZ pkt 3.4 „c” jest zawarta informacja, że zespół pompowy musi być 

wyposażony w zasuwę klinową lub przepustnicę między kołnierzową  250 wyposażoną w 
napęd elektryczny na rurociągu tłocznym, sterowaną elektrycznie.  
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W w/w punkcie brak jest informacji o wymaganych parametrach jakie spełniać ma zasuwa 
klinowa lub przepustnica pod względem ciśnienia. Proszę o podanie wymaganych 
parametrów „MPa”. 

 
Odpowiedź: 
 

Zasuwa klinowa lub przepustnica między kołnierzowa  250 wyposażona w napęd 
elektryczny na rurociągu tłocznym, sterowana elektrycznie ma być na ciśnienie 6,3MPa. 
 

 
Pytanie nr 3: 
 

 „W załączniku Nr 1 do SIWZ pkt 3.4. „d” jest zawarta informacja że zespół pompowy musi 

być wyposażony w zawór zwrotny  250 na rurociągu tłocznym.  
W w/w punkcie została określona tylko średnica, brak jest informacji o wymaganym ciśnieniu 
„MPa”  
- proszę o podanie wartości „MPa” dla zaworu zwrotnego,  
- proszę o informację czy w tym punkcie rozchodzi się o zawór zwrotny klapowy.” 
 
Odpowiedź: 
 

Zawór zwrotny 250 na rurociągu tłocznym  określony w pkt 3.4. „d” ma być na ciśnienie 
6,3MPa, a jego konstrukcja jest dowolna.   

 
 

Pytanie Nr 4: 
 

 „W załączniku Nr 1 do SIWZ pkt 4.3 i 4.7 jest mowa o zaworach zwrotnych  250 na 
ciśnienie 6,3MPa oraz 4,0MPa.  

      Czy w w/w punktach Zamawiającemu rozchodzi się o zawory zwrotne klapowe?” 

 
Odpowiedź: 
 

Konstrukcja zaworów zwrotnych   250 jest dowolna.  
 
 
Pytanie Nr 5: 
 
„W dniu 02.04.2012r. na stronie internetowej PKW S.A. została zamieszczona odpowiedź na 
zadane pytania. W treści odpowiedzi, Zał. nr 1 – który stanowi Zał. nr 2 SIWZ pkt. 1 „Cena” 
został dodany w pozycji „Uwaga” pkt o zapisie: 
„Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na 
ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy” 
Treścią sprawy 07/2012/EEZP/AW jest zakup i wymiana 1 szt. zestawu pompowego dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski. 
- Czy zamawiający przewiduje w ramach procedury przetargowej zwiększenie lub 
zmniejszenie ilości (szt./kpl) w pozycjach 1 do 5 tabeli „Cena” powodując tym zmianę 
warunków określonych w zał. Nr 1 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” 
- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji poszczególnych zadań (1-5) wg zał. nr 2 
SIWZ (formularz ofertowy) przez różnych wykonawców.” 
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Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie przewiduje w ramach procedury przetargowej zwiększenia lub 
zmniejszenia ilości (szt./kpl) w pozycjach 1 do 5 tabeli „Cena”.  

Zgodnie z zapisami w sekcji VII SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert częściowych.   

Zamawiający dokonuje sprostowania zapisów Formularza Ofertowego.  

Obowiązująca treść Formularza Ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 
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Załącznik nr 1 do pisma z dn. 06.04.2012r. 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

(po zmianie) 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
……………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

     …………………., dnia …………. 
      (miejscowość) 

                                                                                                             
Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie: 
 
............................................................................................................................................ 
 
Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów: 
 
............................................................................................................................................ 
 
Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:  
 
NIP ......................................................... REGON ………….………………………… 
 
Nr konta bankowego.................................................................................................. 
 
telefon ...................................................  fax …………………………………… 
 
e-mail …………………………………………...................................................... 
 
Adres internetowy (URL) …………………...……………………………………… 

 
 
 

Zamawiający:  Południowy Koncern Węglowy SA  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

 
 
 

O F E R T A 
 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

(Sprawa 07/2012/EEZP/AW) na: 
 
 

Zakup i wymiana 1 szt. zestawu pompowego dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.  – Zakład Górniczy Sobieski  
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I. CENA 
 

Lp Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość  
[j.m.] 

 
 

CENA  
JEDNOSTKOWA 

NETTO 
[zł] 

CENA  
NETTO 

 
[zł] 

Stawka 
podatku 

VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 

[%] 

CENA BRUTTO 
 

(Cena netto 
 + VAT) 

 
[zł] 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 8 (6 + VAT) 

1 
Silnik 6 kV wraz  
z oczujnikowaniem 

szt. 1 ………….. …………. …… % …………. 

2 
Pompa wraz z płytą 
redukcyjną, sprzęgłem  
i oczujnikowaniem 

szt. 1 ………….. …………. …… % …………. 

3 
 
Armatura 
 

kpl. 1 ………….. …………. …… % …………. 

4 

Zespół sterowania 
zespołem pompowym  na 
poz. 500m (szafa zasilająco 
-sterownicza wraz z 
aparaturą sterowniczą, 
zabezpieczającą  
i kontrolno-pomiarową  

szt. 1 ………….. …………. …… % …………. 

5 

Wartość wymiany jednego 
zestawu pompowego  
z  badaniami odbiorczymi  
i próbami montażowymi 

kpl. 1 ………….. …………. …… % …………. 

 
Łączna cena oferty 

( suma poz. 1+2+3+4+5)  
 

…………. …… % …………. 

 
Łączna cena brutto oferty (słownie złotych):  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uwaga: 

W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  

 
 
II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

do dnia 30.12.2012 r.  
 
 

III.   GWARANCJA: 

Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres  ….. miesięcy, lecz nie 
mniej niż określona przez producentów elementów zestawu pompowego. 

Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia na dole kopalni, określonej protokołem 
odbioru technicznego podpisanego przez obie strony. 
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IV.   WARUNKI   PŁATNOŚCI 

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
 
 

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt 

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                         
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /* 

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty  
do koperty wewnętrznej:  

…………………………………………………………………….……/* 

…………………………………………………………………….……/* 

…………………………………………………………………….……/* 

       

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić 

 
5. Oświadczamy, że wadium w kwocie ………………………………… złotych zostało 

wniesione w dniu ………………… w formie …..…………………..…………………… 
 
 

 
 

……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 


