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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę urządzeń transportowych dla  Południowego 
Koncernu Węglowego S.A – Zakładu Górniczego Sobieski i Zakładu Górniczego 
Janina”  

   
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na „Dostawę urządzeń transportowych dla  Południowego Koncernu Węglowego 
S.A – Zakładu Górniczego Sobieski i Zakładu Górniczego Janina” na podstawie art. 38 ustawy 
Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi 
Zamawiającego. 

 
 
Pytanie 1: 
 
„Dotyczy części nr 12 pkt. 15 – Prosimy o wyjaśnienie zapisu czy wymagana jest nośność  
4,5 t., ponieważ z podanych gabarytów kontenera wynika, że pojemność wynosi 0,96m³” 
 

 
Odpowiedź 1: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2: 
 
„Pytanie: Prosimy o zmianę wymagań dla przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku 
nr1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na: „Dostawa 
urządzeń transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego 
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Sobieski i Zakładu Górniczego Janina” sprawy 42/2012/EEZP/AW w pkt. 3, ppkt. A, część 4  
w zakresie wyposażenia go w sygnalizację akustyczną elektryczną. 
 Wóz sanitarny typu WOSM (znak dopuszczenia WUG GM-124/07), który jest wyposażony w 
sygnalizację akustyczną mechaniczną (nie posiada sygnalizacji akustycznej elektrycznej) co 
jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie 
dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99, poz. 1003 z 
późniejszymi zmianami) oraz wymaganiami określonymi w PN-G-46171:1987 „Wozy 
kopalniane – Wozy sanitarne – Wymagania”. 
 
Odpowiedź 2: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań dla przedmiotu zamówienia określonego w 
Załączniku nr1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego 
na: „Dostawa urządzeń transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu 
Górniczego Sobieski i Zakładu Górniczego Janina” sprawy 42/2012/EEZP/AW w pkt. 3, ppkt. 
A, część 4. Zapis otrzymuje nowe brzmienie: Wóz sanitarny wyposażony w sygnalizację 
akustyczną mechaniczną, do transportu jednej osoby poszkodowanej na noszach oraz 
personelu medycznego, o prześwicie torowiska 750mm w ilości 1 sztuka. 
 
 
 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 
30.10.2012 r. do godz. 10:00.” 
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 
20.11.2012 r. do godz. 11:30. 
 
2) Sekcja XII ust. 6 SIWZ – Miejsce i termin otwarcia ofert: 
było: 
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój  
nr 8.” 
otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2012 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój  
nr 8. 
 


