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Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki 
łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów 
naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo 
węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu 
Węglowego S. A.” - sprawa nr 46/2012/EEZP/AW. 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki 

łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych 

opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo węzłowych do opinki 

likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S. A.”, na podstawie 

art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz 

odpowiedź Zamawiającego. 
 

Pytanie: 
 

Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SIWZ w Opisie przedmiotu zamówienia żąda, 
aby Wykonawca przedstawił certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną. Ww. dokument 
ma stanowić poświadczenie, że wyrób można bezpiecznie stosować w wyrobiskach 
podziemnych zakładów górniczych oraz spełnia w szczególności wymagania normy          
PN-G15050 z 1996 r. w pełnym zakresie. 

Jednocześnie w punkcie IV 3) SIWZ Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt spełniał 
warunki ogólne bezpieczeństwa produktów określone w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów z dnia 12 grudnia 2003 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 wraz z późn. zm.) 
oraz Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 
1360 z późn. zm.). Na potwierdzenie czego żąda dołączenia do oferty certyfikatu wydanego 
przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, stwierdzający, że 
produkt będący przedmiotem zamówienia może być stosowany w podziemnych wyrobiskach 
zakładów górniczych oraz, że spełnia warunki bezpieczeństwa. 

Czy złożenie do oferty Certyfikatu uprawniającego do oznaczania wyrobu 
znakiem bezpieczeństwa wydanego przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC 
Sp. z o. o. w Gliwicach potwierdzającego spełnienie podstawowych wymogów 
bezpieczeństwa poprzez zgodność z: 
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1. Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. 2011, Nr 163, poz. 
981), 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych 
(Dz. U. Nr 139, poz. 1169) ze zmianami ujętymi w Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 863) oraz z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 126, 
poz. 885), 

zostanie przez Zamawiającego potraktowane jako spełnienie wymagania co do 
przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną stanowiącego 
poświadczenie, że wyrób można bezpiecznie stosować w wyrobiskach podziemnych 
zakładów górniczych oraz spełnienie w szczególności wymagań normy PN-G-15050 
z 1996 r. w pełnym zakresie oraz spełnienie wymagania co do przedstawienia certyfikatu 
wydanego przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, 
stwierdzającego, że produkt będący przedmiotem zamówienia może być stosowany 
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz, że spełnia warunki bezpieczeństwa? 
 
 

Odpowiedź: 
 

Z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów w złożonej ofercie (certyfikatu 
lub specyfikacji technicznej określającej cechy, które posiada wyrób w zakresie parametrów 
technicznych, zgodnych z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania certyfikatu) musi 
wynikać, że oferowany przez Wykonawcę wyrób będący przedmiotem zamówienia spełnia 
wymagania określone w normie PN-G-15050. 
 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert. Zmianie ulegają zapisy SIWZ: 

1) Sekcja XII ust. 4 SIWZ – Miejsce i termin składania ofert: 

było: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych) – w terminie do 
dnia 12.10.2012 r. do godz. 9:00.” 

otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych) – w terminie do 
dnia 16.10.2012 r. do godz. 10:00. 
 

2) Sekcja XII ust. 6 SIWZ – Miejsce i termin otwarcia ofert: 

było: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój 
nr 8.” 

otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego 
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, 
pokój nr 8. 

 

 


