
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Libiąż, 07.01.2015 r. 
Wykonawcy zainteresowani 

udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia nie objętego ustawą Prawo 

zamówień publicznych 
 
 

Dotyczy: przetarg nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr referencyjny: 
2014/TWD/TWD/03793/L (nr 233/A/14) na „dostawę drewnianej obudowy kasztowej 
przeznaczonej do ochrony chodników przyścianowych w podziemnych wyrobiskach 
Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.”. 
 
 

„ZMIANA” treści wymagań ofertowych  
 
 
Zamawiający zgodnie z punktem IV ppkt 6 wymagań ofertowych dokonuje modyfikacji treści 
załącznika nr 1 ww. wymagań. 
  
Załącznik nr 1 do wymagań ofertowych otrzymuje brzmienie: 
 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia 

 

DO PRZETARGU NA DOSTAWĘ: DREWNIANEJ OBUDOWY KASZTOWEJ PRZEZNACZONEJ 

DO OCHRONY CHODNIKÓW PRZYŚCIANOWYCH W PODZIEMNYCH WYROBISKACH 

ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH TAURON WYDOBYCIE S.A. 

 

 

I Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Dostawa drewnianej obudowy kasztowej przeznaczonej do ochrony chodników przyścianowych 

w podziemnych wyrobiskach Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A. 

 

II Wymagania techniczne: 

1. Wymagania techniczne kasztów w ilości 2 197 sztuk: 
a) kaszt o przekroju pola podstawy 810 mm x 1200 mm [± 20 mm], 
b) wysokość 2550 mm [± 20 mm], 
c) obciążenie przenoszone, co najmniej 1800 kN przy max. odkształceniu słupa do 10% jego 

wysokości, 
d) elementy kaszta winny być zaopatrzone w system zacięć zapewniający jego trwałe 

połączenie, 
e) dostarczane kaszty powinny być kompletne, posiadać wszelkie elementy umożliwiające 

zabudowę w warunkach dołu kopalni, 
f) elementy kasztów powinny gwarantować powtarzalność wykonania części składowych i 

niezmienność wymiarów (dokładność wykonania) umożliwiającą swobodną wymianę 
poszczególnych elementów kasztów. 
 

2. Wymagania techniczne kasztów w ilości 200 sztuk: 
a) kaszt o przekroju pola podstawy 900 mm x 900 mm [± 20 mm], 
b) wysokość 2550 mm [± 20 mm], 



 

 
 
 

 
c) obciążenie przenoszone, co najmniej 1600 kN przy max. odkształceniu słupa do 10% jego 

wysokości, 
d) elementy kaszta winny być zaopatrzone w system zacięć zapewniający jego trwałe 

połączenie, 
e) dostarczane kaszty powinny być kompletne, posiadać wszelkie elementy umożliwiające 

zabudowę w warunkach dołu kopalni, 
f) elementy kasztów powinny gwarantować powtarzalność wykonania części składowych i 

niezmienność wymiarów (dokładność wykonania) umożliwiającą swobodną wymianę 
poszczególnych elementów kasztów. 

 
3. Szacowane powyżej ilości danego rodzaju kasztów mogą się zmienić zgodnie z bieżącymi 

potrzebami Zamawiającego. 
 
III Wymagania organizacyjne: 
1. Wymagana minimalna gwarancja 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego w 

Jaworznie lub Libiążu. 
2. Przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji w  

2015 r. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu 
zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które 
nie były regenerowane i używane. 

 
IV Wymagania dodatkowe: 
a) Warunki transportu - transport własny Wykonawcy na koszt Wykonawcy. 
b) Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 
c) Termin realizacji poszczególnego zamówienia nie może być dłuższy niż 7 dni od daty 

otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. 
d) Wraz z każdą dostawą Wykonawca dostarczy: 

 specyfikację towaru - dowód dostawy, 

 świadectwo jakości wyrobu, 

 kartę gwarancyjną. 
e) Dodatkowo z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy: 

 dokumentację techniczną bądź techniczno-ruchową zawierającą instrukcję stosowania oraz 
rysunki techniczne oferowanego wyrobu, 

 deklarację zgodności dla dostarczonego wyrobu, 

 szczegółowe warunki gwarancji, wraz z kartą gwarancyjną producenta (gdy Wykonawca nie 
jest producentem). 

 


