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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy JANINA”. 

 
 
 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ 

 
W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych 
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy JANINA”, na podstawie art. 
38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawców oraz 
odpowiedzi Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 1:  
Prosimy o doprecyzowanie treści ppkt. 3.3 części II załącznika nr 1 do SIWZ w brzmieniu: 
„Wykonanie powłoki ochronnej o grubości min. 50µm dla pow. zewnętrznych oraz min.30µm 
dla pow. wewnętrznych (wykonanej technologią dowolną, dającą trwałe połączenie z 
podłoŜem)”, poprzez wskazanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem technologii dającej 
„trwałe połączenie z podłoŜem” lub teŜ wskazanie na czym technologicznie ma polegać 
„trwałe połączenie z podłoŜem”. 
 
Odpowied ź: 
Zamawiający podtrzymuje treść ppkt. 3.3 części II załącznika nr 1 do SIWZ bez zmian. 
Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe trwałe połączenie z podłoŜem oznacza, Ŝe powierzchnia 
ochronna winna być trwale zespolona z powierzchnią chronioną na całej powierzchni styku 
obu struktur. 
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Pytanie 2:  

Dotyczy Załącznika nr 1,  pkt. III,  ppkt.2.3 i 2.5 oraz SIWZ Załącznik nr 1, pkt. IV, ppkt. 2.3 i 
2.5. 

Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje równieŜ dostawy hydrauliki sterowniczej dla 
urządzeń dodatkowych ( ile sztuk i dla jakich urządzeń) ? Jeśli tak, to czy ta hydraulika 
zostanie przekazana do remontu czy teŜ Zamawiający oczekuje dostawy fabrycznie nowej 
w/w hydrauliki? 

Odpowied ź: 

Zamawiający nie oczekuje dostaw hydrauliki sterowniczej dla urządzeń dodatkowych. 
 
Pytanie 3:  

Dotyczy Załącznika nr 1,  pkt. IV,  ppkt.2. 
Prosimy o określenie czy  kolektory zamontowane wewnątrz obudowy zmechanizowanej, 
łączące  poszczególne magistrale ścianowe traktować naleŜy jako część konstrukcji obudów 
zmechanizowanych przez co podlegają remontowi odtworzeniowemu czy teŜ jako część 
magistral ścianowych i dostarczyć jako fabrycznie nowe? 
 

Odpowied ź: 

Zamawiający nie oczekuje dostaw kolektorów zamontowanych wewnątrz obudowy 
zmechanizowanej. Poszczególne odcinki magistral ścianowych naleŜy dostarczyć z 
pominięciem kolektorów, poprzez zastosowanie  nowych trójników gniazdowych z uchem 
oraz nowych przewodów hydraulicznych o wymaganej długości. 
 
Pytanie 4:  

Zał. 1 do SIWZ pkt II ppkt 2.2 Zamawiający wymaga kontroli połączeń spawanych całości 
konstrukcji, naprawę uszkodzeń (pęknięć) i potwierdzenia jakości ich wykonania stosownym 
świadectwem. Czy zamawiający uzna za spełnienie wymagania dostarczenie świadectwa 
jakości wykonanego remontu wymaganego w pkt 6.5. 
 

Odpowied ź: 

Zamawiający uzna świadectwo jakości wykonanego remontu wymagane w pkt. 6.5 jako 
spełniające wymagania wymienione w zał. 1 do SIWZ pkt. II, ppkt. 2.2 
 

Pytanie 5:  

Zał. 1 do SIWZ pkt II ppkt 3,2 Zamawiający wymaga dokonania regeneracji lub wymiany na 
nowe tłoczysk i cylindrów. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie uszczelnień 
podwymiarowych w odniesieniu do tłoczysk i nadwymiarowych w odniesieniu do cylindrów. 
 
Odpowied ź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania uszczelnień podwymiarowych w odniesieniu do 
tłoczysk i nadwymiarowych w odniesieniu do cylindrów. 
 
Pytanie 6:  

Zał. 1 do SIWZ pkt II ppkt 3.11 Zamawiający wymaga trwałego oznakowania hydrauliki 
siłowej. Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu wyposaŜenie siłowników w 
tabliczki znamionowe montowane do cylindrów siłowników. 
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Odpowied ź: 

Zamawiający uzna za spełnienie wymagań wymienionych w zał. 1 do SIWZ pkt. II, ppkt. 3.11 
w przypadku wyposaŜenia siłowników w tabliczki znamionowe montowane do cylindrów 
siłowników. 
 
Pytanie 7:  

Pkt II ppkt 2 - Czy Wykonawca będący autorem dokumentacji kompleksu zmechanizowanej 
obudowy ścianowej ZGE-17/41 POz i współwykonawcą sekcji obudowy zmechanizowanej 
ZGE-17/41 będzie traktowany przez Zamawiającego jako producent obudowy 
zmechanizowanej stanowiącej przedmiot zamówienia publicznego. 
 
Odpowied ź: 

Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SIWZ w zakresie pkt. II ppkt. 2, wobec powyŜszego 
nie uzna jako producenta obudowy zmechanizowanej podmiot będący autorem dokumentacji 
kompleksu zmechanizowanej obudowy ścianowej ZGE-17/41 Poz i będącego jednocześnie 
współwykonawcą sekcji obudowy zmechanizowanej. 


