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Sprawa nr: 69/2013/EEZP/IZ 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy łańcuchów górniczych oraz ogniw złącznych do 
łańcuchów górniczych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego SA”. 

 
 
W związku z otrzymanym pismem w sprawie podziału zamówienia na części 

wyspecyfikowane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 

„Dostawy łańcuchów górniczych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla 

Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA”, poniżej cytujemy treść 

otrzymanego pisma przesłanego przez Wykonawcę oraz odpowiedź Zamawiającego: 

 
„Analiza treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu  
nr 69/2013/EEZP/IZ wywołuje po naszej stronie, jako potencjalnego wykonawcy, 
wątpliwości, co do prawidłowego zredagowania zadania nr 2.  
Otóż, w zadaniu tym, zamawiający wskazał, iż oczekuje dostaw łańcucha ogniwowego  
górniczego o średnicy ogniw do ø 26 mm : 

• łańcuch ogniwowy górniczy ø 8x64 mm min. obc. rozryw. 407 kN;  
• łańcuch ogniwowy górniczy ø 18x64 min. obc. rozrywające 508 kN; 
• łańcuch ogniwowy górniczy ø 26x92 mm min. obc. rozryw. 1050 kN. 

Naszym zdaniem, opisanie w jednym zadaniu ww. towarów, wpływa negatywnie na  
konkurencyjność ofert w tym zakresie. Podkreślić bowiem należy, że w przypadku 
towaru, jakim jest łańcuch ogniwowy górniczy, obowiązują zasady rynkowe, tożsame do 
zasad sprzedaży innych produktów - producenci, a w konsekwencji także i wykonawcy 
dokonują specjalizacji w zakresie dostarczanych towarów. Tak jest właśnie w przypadku 
łańcucha ogniwowego górniczego o średnicy ogniw do 20 mm i ponad tą wartość.  
Uważamy, iż łańcuch o średnicy ogniw ponad 20 mm stanowi towar osobnego rodzaju,  
a tym samym niekompatybilny w zakresie jednej oferty z łańcuchem o średnicy ogniw do 
20 mm.  
Tym samym, potencjalny wykonawca może zaniechać udziału w postępowaniu  
z uwagi na zupełną niedostępność u swego dostawcy wspomnianego asortymentu  
i konieczność skorzystania z innych źródeł, często nieopłacalnych.  
Cóż bowiem z tego, że wykonawca zaproponuje adekwatną do jakości cenę łańcucha o  
średnicy ogniw do 20mm, jeżeli koszt oferty łańcucha powyżej tej wartości, stanie się 
dla niego nieopłacalny, a tym samym cała oferta na zadanie nr 2 okaże się mało 
konkurencyjna wskutek sumowania wyniku punktowego. 
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Zamawiający winien tą okoliczność uwzględnić opisując treść zamówienia.  
Z uwagi na powyższe, poddajemy pod Państwa rozwagę możliwość zmiany treści SIWZ 
w zakresie zadania nr 2, na podstawie rozdziału XII pkt 9 SIWZ, tj. podział zadania nr 2 
na dwa podzadania - łańcuch ogniwowy górniczy o średnicy ogniw do 20 mm oraz o 
średnicy ogniw od 21 mm do 30 mm. 
Postąpienie zgodnie z ww. uwagami, pozwoli Państwu uzyskać, w ramach 
prowadzonego postępowania przetargowego korzystniejszą cenę poszczególnych 
towarów, wykonawcom natomiast umożliwi sformułowanie ofert z uwzględnieniem 
produktów, w zakresie których specjalizują się w sprzedaży. 
Tym samym spełniony zostanie również postulat dopuszczenia do postępowania 
przetargowego, jak największej liczby potencjalnych wykonawców.” 
 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 


