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Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy łańcuchów 
górniczych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 
55/2012/EEZP/MN 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na „Dostawy łańcuchów górniczych oraz ogniw złącznych do 

łańcuchów górniczych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, 

na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania 

Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 1: 

„W zadaniu pierwszym pozycja 1. 

Czy łańcuch Φ18x64 min. obc. rozrywające 425 kN wykonany zgodnie z normą DIN 

22252 spełnia parametry wytrzymałościowe określone przez Zamawiającego.” 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w załączniku nr 1 
stanowiącym opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2 f) zawarł zapis: 
 
„przedmiot zamówienia w zakresie dostawy łańcuchów ogniwowych górniczych (zadania 1-3 
i 5) musi być wykonany wg normy PN-G-46701:1997 + Az1 lub wg innych odpowiednich 
norm europejskich dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu 
parametrów wytrzymałościowych określonych szczegółowo przez Zamawiającego                
w poszczególnych pozycjach ujętych w opisie przedmiotu zamówienia”  
 

W związku z powyższym wymagania Zamawiającego spełni łańcuch wykonany zgodnie z 
odpowiednimi normami o min. obc. rozryw. 430 kN. 
 
Pytanie nr 2: 

„W zadaniu pierwszym pozycja 2. 

Czy łańcuch Φ18x64 min. obc. rozrywające 460 kN wykonany zgodnie z normą DIN 

22252 spełnia parametry wytrzymałościowe określone przez Zamawiającego.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w załączniku nr 1 
stanowiącym opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2 f) zawarł zapis: 
 
„przedmiot zamówienia w zakresie dostawy łańcuchów ogniwowych górniczych (zadania 1-3 
i 5) musi być wykonany wg normy PN-G-46701:1997 + Az1 lub wg innych odpowiednich 
norm europejskich dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu 
parametrów wytrzymałościowych określonych szczegółowo przez Zamawiającego w 
poszczególnych pozycjach ujętych w opisie przedmiotu zamówienia”  
 

W związku z powyższym wymagania Zamawiającego spełni łańcuch wykonany zgodnie z 
odpowiednimi normami o min. obc. rozryw. 470 kN. 

 
Pytanie nr 3: 

„W zadaniu drugim pozycja 2. 

Czy łańcuch Φ18x64 min. obc. rozrywające 508 kN wykonany zgodnie z normą DIN 

22252 spełnia parametry wytrzymałościowe określone przez Zamawiającego.” 
 
Odpowiedź: 

Zgodnie z punktem 2 f) załącznika nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia „przedmiot zamówienia w zakresie dostawy łańcuchów ogniwowych 
górniczych (zadania 1-3 i 5) musi być wykonany wg normy PN-G-46701:1997 + Az1 lub wg 
innych odpowiednich norm europejskich dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia, 
przy uwzględnieniu parametrów wytrzymałościowych określonych szczegółowo przez 
Zamawiającego w poszczególnych pozycjach ujętych w opisie przedmiotu 
zamówienia”  

W związku z powyższym wymagania Zamawiającego spełni łańcuch wykonany zgodnie z 
odpowiednimi normami o min. obc. rozryw. 510 kN. 
 


