
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wydział Zamówień Publicznych 

ul. Grunwaldzka 37 

43-600 Jaworzno 

tel. +48 32 618 53 02 

fax.+48 32 615 59 42 

 
 
Jaworzno, dn. 25.08.2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenośników 
zgrzebłowych stosowanych w Zakładach Górniczych TAURON Wydobycie SA”  
- sprawa nr 35/2014/EEZP/IZ. 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  
 
 

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenośników 

zgrzebłowych stosowanych w Zakładach Górniczych TAURON Wydobycie SA”, na 

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

oraz odpowiedzi Zamawiającego. 

 

PYTANIE NR 1: 

„Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 

stycznia 2004 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, wraz z późniejszymi zmianami), zwracam 

się z zapytaniem do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści SIWZ: 

- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 2.1.2. i 2.2.2. SIWZ 

Zamawiający wskazuje: szczegółowy opis – część nr 2 zamówienia: zgrzebła i 

obejmy kompletne do przenośnika RYBNIK 1100: 

a) profil boczny rynny E330, … i) nakrętka obejmy M33x2 z wkładką 

zabezpieczającą przed samoodkręceniem wykonana z materiału w klasie 

własności mechanicznej minimum 10” 

W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie i zapytanie czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia oferty na kompletne zgrzebło i kompletną 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

obejmę o parametrach podanych w pkt. 2.2.2., ppkt. 2.2.2.2 ppkt. a, b, c, d, e, f, g o innej 

konstrukcji zgrzebła z wykorzystaniem innego rozmiaru nakrętki z wkładką 

zabezpieczającą przed samoodkręceniem wykonana z materiału a klasie własności 

mechanicznej minimum 10.” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w ppkt. 2.2.2.2. Szczegółowy opis – 

Części nr 2 zamówienia: Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika 

RYBNIK 1100 w lit. od a) do i) określił podstawowe parametry techniczne, 

które muszą spełniać oferowane zgrzebła. Ponadto w załączniku nr 1 do 

SIWZ w ppkt. 2.1.2.7 Zamawiający wymaga aby kształt oferowanych zgrzebeł 

zapewniał właściwą współpracę z profilem bocznym rynny (trasy 

rynnociągu). Oferowane przez Wykonawcę w części nr 2 zamówienia 

kompletne zgrzebła i obejmy muszą spełniać wymagane parametry 

techniczne określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ w 

ppkt. 2.2.2.2. lit. a), b), c), d), e) f), g), h), i).  

Zamawiający podtrzymuje dla części nr 2 zamówienia: Zgrzebła i obejmy kompletne 

do przenośnika RYBNIK 1100 zapisy zawarte w SIWZ. 

 


