
 

 
 

Jaworzno, dnia 26.11.2009 r. 
 

 
Wykonawcy zainteresowani udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
 
 

Sprawa nr 53/2009/EEZP/AW 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych 
dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  

 
WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na„Dostawy rozpór międzyodrzwiowych 
wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie 1:  
 
„Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ dokonał Opisu przedmiotu zamówienia. Wśród 22 
części zamówienia składających się na jedno zadanie występują dwie rozpory, o parametrach 
niezgodnych z wymaganiami PN – G – 15000 -7:1996. Dotyczy to następujących części 
zamówienia: 
• Lp. 4 Rozpora do obudowy V29 L=300 mm ilości 1500 kompletów. 
• Lp. 8 Rozpora do obudowy V32/V36 L=300 mm ilość 2000 kompletów. 
Polska norma PN – G – 15000 -7:1996 w pkt. 3. Wymagania , ppkt. 3.5 Geometryczne wymiary 
rozpór posiada zapis o treści: „ Zalecane rozstawy odrzwi wynoszą: 0,5 m, 0,75 m, 1, 0 m, 1,25 m 
i 1,5 m. Dopuszcza się rozpory o długości dostosowanej do pośrednich rozstawów odrzwi  
w zakresie od 0,5 m do 1,5 m róŜniących się między sobą o 0,1 m.” W myśl tego zapisu rozpory  
o rozstawach odrzwi mniejszych aniŜeli 0,5 m nie spełniają wymagań normy. Zaznaczamy, 
 Ŝe zgodnie z pkt. 10.) Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający Ŝąda, aby oferowane wyroby 
spełniały wymagania normy PN – G – 15000 -7:1996. 
Czy w związku z powyŜszym czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozpór L=300 mm  
o rozstawie odrzwi niezgodnym z Wymaganiami pkt. 3.5 normy PN – G – 15000 -7:1996, które 
jednocześnie spełniają wszystkie pozostałe wymagania określone w przedmiotowej normie?” 
 
 
 



 

Odpowiedź 1: 
 
Zamawiający dokona zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,  
pkt 2 Szczegółowy opis – wspólny dla wszystkich części zamówienia,  poprzez zmianę treści  
ppkt. 10.), który po zmianie otrzymuje brzmienie: 
 
10.) Wyroby muszą spełniać warunki ogólne bezpieczeństwa produktów ustawy z dnia 12 

grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229 poz. 2275  
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. nr 166 poz. 1360 oraz Dz. U. z 2003 r. nr 170 poz. 1652  
z późniejszymi zmianami). Wyroby muszą spełniać wymagania normy PN-G-15000-7 
z 1996 r. (Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -
- Rozpory stalowe dwustronnego działania - Wymagania i badania) z wyłączeniem 
wymagań normy w zakresie pkt. 3.5. dla rozpory do obudowy V29, L=300 mm oraz 
dla rozpory do obudowy V32/V36, L=300 mm 

 
 
Pytanie 2:  
 
„Zamawiający w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Opis 
przedmiotu zamówienia punkt 2 Szczegółowy opis – wspólny dla wszystkich części zamówienia 
określa przedmiot zamówienia następująco: 
-  pozycja 9 „Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm do obudowy V29” 
-  pozycja 15 „Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm do obudowy V32/V36”. 

 
Wnioskujemy o modyfikację SIWZ polegającą na wyłączeniu z przetargu rozpór opisanych  
w pozycjach 9 i 15. Wniosek uzasadniamy wystąpieniem opisanych niezgodności skutkujących 
brakiem moŜliwości spełnienia wymagań Zamawiającego.” 
 
Odpowiedź 2: 
 
Zamawiający dokona zmiany:  
-   w  Załączniku nr 1 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

poprzez skreślenie z pkt 2 tego załącznika – Szczegółowy opis -wspólny dla wszystkich części 
zamówienia:  
rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 9 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm do 
obudowy V29  oraz  rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 15 Rozpora o regulowanym 
rozstawie 400 ÷ 550 mm do obudowy V32/V36. 

 
-   w  Załączniku nr 2 do SIWZ- FORMULARZ OFERTOWY 

poprzez skreślenie z pkt I tego załącznika – CENA OFERTY:  
rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 9 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm do 
obudowy V29  oraz  rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 15 Rozpora o regulowanym 
rozstawie 400 ÷ 550 mm do obudowy V32/V36 
 
 
 
 



 

Pytanie 3: 
 
„Czy za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uznaje 
dostawy materiałów toŜsamych z przedmiotem przetargu tj. rozpór stalowych dwustronnego 
działania do obudowy chodnikowej, czy równieŜ dostawy materiałów rodzajowo podobnych  
tj. kształtowników do obudowy chodnikowej, śrub hakowych, kotew stalowych, strzemion  
do obudowy chodnikowej, okładzin siatkowych do obudowy chodnikowej, wykładzin stalowych  
do obudowy chodnikowej, stóp podporowych do obudowy chodnikowej?.” 

 
Odpowiedź 3: 
 
Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uznaje 
dostawy rozpór międzyodrzwiowych, a takŜe innych elementów obudowy wyrobisk 
korytarzowych. 

 


