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 WYKONAWCY ZAINTERESOWANI  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

  

                                                                                          Sprawa 11/2010/EEZP/IZ 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „DrąŜenie wyrobisk udostępniających i przygotowawczych  
za pomocą kombajnu chodnikowego w rejonie pokładu 209 w Południowym Koncernie 
Węglowym S.A. – Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie”. 

 

WYJAŚNIENIE TRE ŚCI SIWZ  

ORAZ 

INFORMACJA  
O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENI A (SIWZ)  

 
I. Wyja śnienie treści SIWZ. 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „DrąŜenie wyrobisk udostępniających  
i przygotowawczych za pomocą kombajnu chodnikowego w rejonie pokładu 209 w Południowym 
Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie” na podstawie art. 38 
ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 1  

Czy Wykonawca ma posiadać stacje transformatorowe (dotyczy transformatora 6000/1000V 
oraz 6000/500V) dla zasilania przodka oraz urządzeń przodkowych i odstawczych,  
czy dostarczy je Zamawiający.    

     Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ  pkt. II.C., ppkt. 2) oraz załącznika nr 1 (Opis przedmiotu 
zamówienia) pkt. VI., ppkt. 6.1 ust. 4) Wykonawca zapewnia stacje transformatorowe 
6000/1000V, 6000/500V oraz niezbędne wyłączniki dla zasilania urządzeń przodkowych. 
Urządzenia te muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 pkt. 3.2 i 3.3  
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 roku w sprawie dopuszczenia wyrobów 
 do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 oraz z 2005 r. Nr 80,  
poz. 695). Pozostałe urządzenia odstawy taśmowej i pompy stacjonarne typu OS będą zasilane 
przez Zamawiającego.  

 
 
 
Pytanie nr 2  
      Czy od stacji transformatorowych wraz z postępem przodka dla urządzeń Wykonawcy kable 

dostarcza Zamawiający czy Wykonawca.  



     Odpowiedź: 
      Kable niskiego napięcia od stacji transformatorowych Wykonawcy do urządzeń przodkowych 

zapewnia Wykonawca.  
Pytanie nr 3  
      Czy zasilanie stacji transformatorowych jest w gestii Wykonawcy czy Zamawiającego.  
     Odpowiedź: 
     Zamawiający zapewnia zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SIWZ pkt. VI., ppkt. 6.2 ust. 3)  

kable i osprzęt kablowy 6 kV do zasilania stacji transformatorowych, natomiast Wykonawca 
zgodnie z § 5 pkt. 19 projektu umowy  wykonuje wszelkie roboty związane z montaŜem sieci  
i urządzeń elektrycznych za postępem drąŜonych wyrobisk. Zamawiający zgodnie  
z postanowieniami § 6 pkt. 6 projektu umowy  zapewnia podłączenie energii elektrycznej 6kV 
do transformatorów zasilających urządzenia w przodku oraz wzdłuŜ odstawy. 

 
II. Zmiana SIWZ. 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający  
– Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „DrąŜenie wyrobisk udostępniających i przygotowawczych  
za pomocą kombajnu chodnikowego w rejonie pokładu 209 w Południowym Koncernie 
Węglowym S.A. – Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie” 

 

Zamawiający zmienia w SIWZ w załączniku nr 11 – projekt umowy – treść zapisu w §6 pkt 2  
w dotychczasowym brzmieniu: 

 
„OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 6 
1. (…) 
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące urządzenia niezbędne do prowadzenia robót: 

przenośniki taśmowe, stacje transformatorowe, wentylatory, urządzenia odpylające, pompy 
stacjonarne i kolejki podwieszane. (…)” 

 
Na zapis o następującej treści :  

 
„OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 6 
1. (…) 
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące urządzenia niezbędne do prowadzenia robót: 

przenośniki taśmowe, stacje transformatorowe (z wyłączeniem stacji transformatorowych 
zasilających urządzenia przodkowe zapewniane przez Wykonawcę), wentylatory, urządzenia 
odpylające, pompy stacjonarne i kolejki podwieszane. (…)” 

 


