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Sprawa nr 33/2009/EEZP/AP 
 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na: „Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenośników zgrzebłowych stosowanych 
w Zakładach Górniczych  Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 
 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 
W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenośników 
zgrzebłowych stosowanych w Zakładach Górniczych  Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, 
na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy 
oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 1: 

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pkt III szczegółowy opis Części nr 2 zamówienia ppkt 2. 

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące w/w punktu odnośnie parametrów zgrzebeł do przenośnika 
GLINIK 1024: 
1) 2xΦ26/1024 dla rynien E225/1024 lub E245/1024 

Łańcuch 2 xΦ26x92 
Długość – 1012 mm 
Wysokość – 95 mm 
Szerokość 120 mm 
Rozstaw nitek łańcucha – 330 mm 
Śruba młotkowa M24x2x80 kl.10.9 
Nakrętki kołnierzowe z wkładka poliamidową M24x2 kl.10 

2) 2xΦ30/108 dla rynny o wysokości 265 mm 
Łańcuch 2 xΦ30x108 
Długość – 1012 mm 
Wysokość – 105 mm 
Szerokość 145 mm 



 

Rozstaw łańcuchów – 375 mm 
Śruba młotkowa M24x2x90 kl.10.9 
Nakrętki kołnierzowe z wkładka poliamidową M24x2 kl.10 
Według naszych informacji od producentów zgrzebeł nie są produkowane zgrzebła  
o podanych przez Was parametrach. 
W związku z powyŜszym prosimy o podanie producenta przenośnika zgrzebeł 
wymienionych w części nr 2 ppkt 2. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. „III. Szczegółowy opis - Część nr 2 
zamówienia” w ppkt. 2 „Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika GLINIK 1024” 
jednoznacznie określił parametry zgrzebeł stosowanych obecnie w przenośniku GLINIK 1024  
w Zakładzie Górniczym Sobieski. Producentem ww. przenośnika zgrzebłowego jest Fabryka 
Maszyn „GLINIK” S.A. - Grupa Kapitałowa GLINIK.  
 
 
Pytanie nr 2: 

Dotyczy pkt B.1. SIWZ 
Czy naleŜy zsumować przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, tj. 2006 r., 2007 r., 2008 r. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazał się osiągnięciem 
przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych w wysokości nie mniejszej niŜ określona dla 
poszczególnej części zamówienia dla której składa ofertę.  
W związku z powyŜszym Wykonawca moŜe sumować przychody osiągnięte w ostatnich trzech 
latach obrotowych.     
 
 
Pytanie nr 3: 

Dotyczy pkt B.2. SIWZ 
Czy naleŜy dostarczyć rachunek zysków i strat za ostatnie trzy lata, tj. 2006 r., 2007 r., oraz  
2008 r. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty rachunku zysków i strat wraz z opinią biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego 
podlega badaniu) potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego  
w punkcie B.1.   
 
 
Pytanie nr 4: 

Dotyczy pkt XI ppkt .1. SIWZ - wadium 
Czy wadium moŜe być złoŜone w formie jednego przelewu na kilka części zamówienia z 
wyszczególnieniem w ich opisie przelewu, czy dokonać przelewu osobno dla kaŜdej części 
zamówienia. 
 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający w SIWZ zamieścił informację, Ŝe w przypadku składania oferty na więcej niŜ jedną 
część zamówienia wadium naleŜy wnieść odrębnie na kaŜdą część zamówienia.  
W związku z moŜliwością rozstrzygania poszczególnych części zamówienia w róŜnym czasie,  
intencją Zamawiającego w zamieszczeniu w/w zapisu jest uniknięcie sytuacji, w której zwrot 
wadium byłby moŜliwy dopiero po rozstrzygnięciu ostatniej części zamówienia.  
 
Pytanie nr 5: 

Wnioskujemy o korektę parametrów zgrzebeł w części nr 5 zamówienia 
punkt VI.1. jest zmienić na 
c. długość zgrzebła 780 778 
d. wysokość zgrzebła 112 113 
e. rozstaw między nitkami łańcucha  300 150 
i odpowiednio w tabeli na str. 28 pod lp. 1 jest 2xΦ34x126/780/112/300 zmienić na 
2xΦ34x126/778/113/150. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, punkt VI - 
Szczegółowy opis - Części nr 5 zamówienia,  dokona zmian w zapisie w ppkt. 1 lit.c), d), e), które 
otrzymają brzmienie: 

c) nominalna długość zgrzebła  L = 778 mm, 

d) nominalna wysokość zgrzebła  H = 113 mm, 

e) rozstaw między nitkami łańcucha – 150 mm, 

Zamawiający analogicznie jak wyŜej zmieni równieŜ zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ – 
FORMULARZ OFERTROWY dla części nr 5 zamówienia. 

 
 
Pytanie nr 6: 

Dotyczy części nr 1 zamówienia (str. 25). 
Wnioskuję o dokonanie podziału tej części zamówienia przez wyłączenie z przedmiotu zgrzebeł 
(lp. 3 i 5), gdyŜ do tych wyrobów ich producent ma prawa chronione patentem. JeŜeli takie 
wyłączenie nie nastąpi będzie to oznaczało rozstrzygnięcie przetargu na korzyść tego oferenta, 
który jest właścicielem patentu na podane wyŜej części zadania. Rezygnacja z proponowanego 
podziału zadania oznaczać będzie postępowanie zamawiającego, naruszające przepisy UZP  
w zakresie wyboru oferty na warunkach dopuszczających wolna konkurencję.    
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i zmieni 
brzmienie punktu II - Szczegółowy opis Część nr 1 zamówienia:”, który po zmianie otrzyma 
brzmienie: 

II.  Szczegółowy opis - Części nr 1 zamówienia:   

   1.  Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika RYBNIK 950: 

a) profil boczny rynny E330, 

b) łańcuch zastosowany w przenośniku RYBNIK 950 – 2 x Ø 38 x 137, 



 

c) nominalna długość zgrzebła  L = 868 mm, 

d) nominalna wysokość zgrzebła  H = 125 mm, 

e) rozstaw pomiędzy nitkami łańcucha – 190 mm, 

f) zgrzebło i obejma wykonane z materiału: 50G, 34SG, 40HM, lub innej stali stopowej 
odpornej na ścieranie, 

g) twardość zgrzebła powyŜej 230 HB, 

h) twardość obejmy powyŜej 210 HB, 

2.  Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika RYBNIK 1100: 

a) profil boczny rynny E330, 

b) łańcuch zastosowany w przenośniku RYBNIK 1100 – 2 x Ø 38 x 137, 

c) nominalna długość zgrzebła  L = 1004 mm, 

d) nominalna wysokość zgrzebła  H = 125 mm, 

e) rozstaw pomiędzy nitkami łańcucha – 190 mm, 

f) zgrzebło i obejma wykonane z materiału: 50G, 34SG, 40HM, lub innej stali stopowej 
odpornej na ścieranie, 

g) twardość zgrzebła powyŜej 230 HB, 

h) twardość obejmy powyŜej 210 HB, 

 
Zamawiający z pkt. „II. Szczegółowy opis Część nr 1 zamówienia:” wyłączy zgrzebła  
do przenośnika RYBNIK 80, które zostaną umieszczone w pkt. „IX  Szczegółowy opis - Części  
nr 8 zamówienia:”, który otrzymuje brzmienie: 

 IX. Szczegółowy opis - Części nr 8 zamówienia:   

1.  Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika RYBNIK 80: 

a) profil boczny rynny E225, 

b) łańcuch zastosowany w przenośniku RYBNIK 80 – 2 x Ø 26 x 92, 

c) nominalna długość zgrzebła  L = 690 mm, 

d) nominalna wysokość zgrzebła  H = 93,5 mm, 

e) rozstaw pomiędzy nitkami łańcucha – 120 mm, 

f) zgrzebło i obejma wykonane z materiału: 50G, 34SG, 40HM, lub innej stali stopowej 
odpornej na ścieranie, 

g) twardość zgrzebła powyŜej 230 HB, 

h) twardość obejmy powyŜej 210 HB. 

 
 
Pytanie nr 7: 

Dotyczy części nr 2 zamówienia (str. 26). 
Proszę o wyjaśnienie, czy przedmiot zamówienia opisany pod lp.1 dotyczący zgrzebła, którego 
wysokość określono na 117 mm nie jest omyłką pisarska, gdyŜ w rzeczywistości wysokość zgrzebła 
winna być określona na 114 mm. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający Formularzu ofertowym w tabeli cenowej dla części nr 2 zamówienia w poz. 1 



 

„Zgrzebło kompletne do przenośnika GLINIK 298/800BP/ GLINIK 800:” oraz w Załączniku nr 1 
do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w punkcie III.1. lit. d) określił w przedmiocie 
zamówienia  nominalną wysokość zgrzebła H = 117 mm, która nie jest omyłką pisarską.  

 
 
Pytanie nr 8: 

Dotyczy części nr 4 zamówienia (str. 27). 
Zgłaszam wątpliwość czy jest dopuszczalne określenie typu przenośnika przez wskazanie,  
Ŝe przedmiotem dostawy moŜe być zgrzebło kompletne do przenośnika JOY AFC lub równowaŜne.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób naleŜyty i jednoznaczny, podając 
parametry techniczne zgrzebeł i obejm będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający 
określając typ przenośnika wskazał przenośnik w którym maja być instalowane zgrzebła i obejmy 
będące przedmiotem zamówienia o parametrach technicznych określonych przez Zamawiającego. 

 
 
Pytanie nr 9: 

Dotyczy części nr 5 zamówienia (str. 28). 
Zgłaszam wątpliwość czy wymiary zgrzebła będącego przedmiotem zamówienia jw., którego 
długość określono na 780 mm, wysokość na 112 mm, rozstaw miedzy nitkami łańcucha na 300 mm 
są właściwe. 
Proszę o potwierdzenie czy podane wyŜej wymiary są prawidłowe, gdyŜ moim zdaniem zamawiane 
zgrzebło kompletne winno mieć poniŜsze parametry a mianowicie:  długość 778 mm, wysokość 
113 mm, a rozstaw między nitkami łańcucha 150 mm.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ i zmieni brzmienie Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu 
zamówienia, pkt.VI. Szczegółowy opis Część nr 5 zamówienia:”, który po zmianie otrzyma 
brzmienie: 
1.  Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika PZS-850 NOWOMAG: 

a) profil boczny rynny E335, 

b) łańcuch zastosowany w przenośniku PZS-850 NOWOMAG – 2 x Ø 34 x 126, 

c) nominalna długość zgrzebła L = 778 mm, 

d) nominalna wysokość zgrzebła H = 113 mm, 

e)  rozstaw pomiędzy nitkami łańcucha – 150 mm, 

f) zgrzebło i obejma wykonane z materiału 35SG lub innego odpornego na ścieranie. 

 
 
Pytanie nr 10: 

Dotyczy pkt IV SIWZ 
Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatu zgodności wyrobu.  Producent certyfikuje 
przenośniki zgrzebłowe w całości, w skład których wchodzą przedmiotowe zgrzebła.  



 

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza certyfikat na kompletny przenośnik.   
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza certyfikat na kompletny przenośnik, jeŜeli ujęte w certyfikacie lub DTR 
producenta - będącej podstawą wydania certyfikatu, zgrzebła i obejmy będące przedmiotem 
dostawy wykonane są według ww. dokumentacji.  

 


