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Wykonawcy zainteresowani udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

Sprawa nr 61/2009/EEZP/AW 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawy taśmy przenośnikowej i zgarniaczy 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 taśmy przenośnikowej  
i zgarniaczy dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A” na podstawie art. 38 
ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi 
Zamawiającego. 
 
Pytanie1:  
 
„Wykonawca zwraca się z prośbą o informację odnośnie moŜliwości zaproponowania  
do w/w przetargu zgarniaczy poliuretanowych trudnozapalnych zamiast wymienionych w części  
nr 6 zgarniaczy gumowych.” 
 
Odpowiedź 1: 
 
Zamawiający podtrzymuje w całości zapisy zawarte w SIWZ do przedmiotowego postępowania, co 
oznacza, ze oferta zgarniaczy poliuretanowych w miejsce zgarniaczy gumowych będzie traktowana 
jako oferta nie spełniająca wymogów SIWZ i odrzucona. 
 
Pytanie 2:  
 
„Wykonawca składa wniosek o dokonanie modyfikacji treści SIWZ w pkt IV ppkt 4 SIWZ oraz pkt 2 
załącznika nr 6 do SIWZ.  
W załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 8 Zamawiający oczekuje złoŜenia 
oferty na taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe wieloprzekładkowe trudno zapalne stosowane na 
powierzchni. Pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe taśmy stosowane na powierzchni. Pragniemy zwrócić 
uwagę, Ŝe taśmy stosowane na powierzchni nie podlegają certyfikacji. Jedynym obowiązkowym 
dokumentem jest Deklaracja Zgodności wystawiana przez Producenta lub jego upowaŜnionego 
przedstawiciela, potwierdzająca spełnienie określonych norm lub warunków technicznych dla danego 
typu wyrobu. Natomiast Zamawiający w pkt IV ppkt 4 oczekuje wraz z pierwszą dostawa dostarczenia 
certyfikatu lub opinii technicznej wydanej przez niezaleŜny podmiot uprawniony do kontroli jakości 
potwierdzający, ze produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub 
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specyfikacjom technicznym oraz stwierdzającą, ze wyrób zapewnia bezpieczeństwo pracy przy jego 
zastosowaniu – dla taśm przenośnikowych trudnozapalnych nie określając jaki to ma być certyfikat  
i przez kogo wydany. Ewentualny certyfikat wydany na przedmiot zamówienia jest całkowicie 
dobrowolny, a jego brak przez jakiegokolwiek Oferenta nie moŜe stanowić ograniczenia w złoŜeniu 
waŜnej oferty. Dlatego wnosimy o zmianę zapisu treści SIWZ w zakresie dokumentów, które naleŜy 
dostarczyć wraz z pierwsza dostawą. Ponadto w przypadku dokonania modyfikacji treści SIWZ 
wnosimy o zmianę terminu składania ofert na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007r. , nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)” 
 
Odpowiedź 2: 
 
Zamawiający podtrzymuje w całości zapisy zawarte w SIWZ do przedmiotowego postępowania. 


