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Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę przenośnika taśmowego B-1200 z wyposażeniem 
elektrycznym, automatyką i stacją transformatorową dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Sobieski” - sprawa nr 90/2013/EEZP/JW. 

 
 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  

 
W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę przenośnika taśmowego B-1200 

z wyposażeniem elektrycznym, automatyką i stacją transformatorową dla Południowego 

Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Sobieski”, na podstawie art. 38 ustawy 

Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedź 

Zamawiającego. 

 
Pytanie 1: 

 

W pkt. 23.1. (str. 25 SIWZ) Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach wyprawki bębna 

dwuczopowego o średnicy 1030 mm, takiego samego, jak bęben zabudowany w napędzie 

przenośnika. 

Zapis ten interpretujemy w następujący sposób: Wykonawca, w ramach wyprawki, 

zobowiązany jest dostarczyć kompletny bęben dwuczopowy o średnicy 1030 mm, taki sam, 

jak bęben zabudowany w napędzie przenośnika, wyposażony w łożyska, aby mógł być 

bezpośrednio zamontowany w korpusie napędu przenośnika. 

Prosimy o potwierdzenie naszej interpretacji lub o dodatkowe wyjaśnienia. 
 

Odpowiedź: 

Powyższa interpretacja jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego. Kompletny bęben 

dwuczopowy o średnicy 1030 mm dostarczony w ramach wyprawki ma być wyposażony 

w łożyska, aby mógł być bezpośrednio zamontowany w korpusie napędu przenośnika. 
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Pytanie 2: 
 

W pkt. 3.1.1.2.a) (str. 28 SIWZ) Zamawiający określił warunki, dotyczące posiadania wiedzy 

i doświadczenia, wymagane od Wykonawców ubiegających się o pozyskanie zamówienia 

w zadaniu nr 1, mianowicie: „Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizację dostaw: dla części nr 1 

zamówienia - przenośników taśmowych o szerokości taśmy min. 1200 mm, których łączna 

wartość brutto jest nie mniejsza, niż 16.000.000,00 [PLN]”. 

W związku z faktem, iż przedmiotem dostawy jest przenośnik taśmowy o szerokości taśmy 

B 1200 przystosowany do jazdy ludzi górną i dolną taśmą, prosimy o potwierdzenie, 

iż Wykonawca, aby spełnić warunki udziału w postepowaniu w zakresie posiadania wiedzy 

i doświadczenia, powinien wykazać się dostawą przenośników taśmowych o szerokości 

taśmy min. 1200 mm, przystosowanych do jazdy ludzi górną i dolną taśmą, których łączna 

wartość brutto jest nie mniejsza, niż 16.000.000,00 [PLN]. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Zgodnie z Warunkami udziału w Postępowaniu oraz opisem sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków; o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 PZP oraz spełniają warunki, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, dotyczące: Posiadania wiedzy i doświadczenia - 
pkt. 3.1.1.2. SIWZ. 
„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu w zakresie 

posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, należytą realizację dostaw: 

a) dla części nr 1 zamówienia - przenośników taśmowych o szerokości taśmy min. 1200 

mm, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż 16.000.000,00 [PLN],”. 

Pytanie nr 3: 
 

Prosimy o wyjaśnienie części zapisu w SIWZ dotyczące przetargu nieorganicznego na: 

„Dostawa przenośnika taśmowego B-1200 z wyposażeniem elektrycznym, automatyką 
i stacją transformatorową dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu. 
Górniczego Sobieski". 

Zapytanie dotyczy wyjaśnień dla opisu przedmiotu zamówienia: 

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia 

Punkt 2.2 .1 część 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - uwaga B: która brzmi  

„W związku z faktem, ze Zamawiający zamierza stosować pomost do wsiadania na taśmę 
górną w osi przenośnika oraz pomost do wysiadania z taśmy dolnej o zmniejszonej 
szerokości do 0,6 m, oraz przeprowadzić procedurę zezwalającą na jazdę ludzi na urobku, 
oferta ma uwzględnić rozwiązania, które umożliwią otrzymanie stosownego odstępstwa 
miedzy innymi od pkt 6.14.6 i 6.14.9 załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenie ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych 
(Dz. U. z 2002r. nr 139, poz. 1169 z późniejszymi zmianami). 

Firma XXXXXXXXXXX zapytuje: 
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Czy może być stosowany pomost do wysiadania z taśmy dolnej o zmniejszonej szerokości 
do 0,5m. 

Pomost o szerokości 0,5m konstrukcji firmy XXXXXXXXX posiada pozytywną opinię 
jednostki atestującej i jest eksploatowany na ZG Sobieski na przenośniku taśmowym M1. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 


