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   Wykonawcy zainteresowani  
   udziałem w postępowaniu 
 
 
 

Sprawa nr 38/2008/EZP/MZ 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V, obudowy chodnikowej 
łukowo- prostej wzmocnionej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtownika typu 
KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 

 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę obudowy chodnikowej 
łukowej podatnej z kształtownika typu V, obudowy chodnikowej łukowo- prostej wzmocnionej 
z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtownika typu KO i V na potrzeby 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych poniżej cytujemy pytania jednego z Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie nr 1:  
„Czy w załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale V. Opis Części Nr 10 ppkt. a): zapisem: 
„Kształtownik wykonany zgodnie z normą PN-H-93441-1:2004 oraz PN-H-93441-2:2004 lub 
równoważną” omyłkowo przywołano normę PN-H-93441-2, która to norma dotyczy 
kształtownika KS/KO21, a nie dotyczy kształtownika stropnicowego typu KO” 
 

Odpowiedź: 
Stropnice stalowe podporowo-kotwiowe z kształtownika korytkowego typu KO w wykonaniu 
z otworem, muszą być wykonane z kształtownika stropnicowego KO zgodnego z normą           
PN-H-93441-1:2004 lub równoważną. W związku z powyższym w załącznik nr 1 do SIWZ 
w rozdziale V. Opis części nr 10 ppkt. a) otrzymuje brzmienie: „Kształtownik wykonany zgodnie 
z normą   PN-H-93441-1:2004 lub równoważną”. 
 
 
Pytanie nr 2: 
„Czy w załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale VI. Opis Części Nr 11: Stropnice stalowe górnicze 
z kształtownika typu KO w wykonaniu bez otworu powinny być wykonane z kształtownika 
stropnicowego KO zgodnego z normą PN-H-93441-1:2004 lub równoważną.” 

 
Odpowiedź: 
Stropnice stalowe górnicze z kształtownika korytkowego typu KO w wykonaniu bez otworu, 
muszą być wykonane z kształtownika stropnicowego KO zgodnego z normą PN-H-93441-1:2004 



 

lub równoważną. W związku z powyższym w załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale VI. Opis 
części nr 11 dodaje się ppkt. g) o następującym brzmieniu: „Stropnice stalowe górnicze 
z kształtownika korytkowego typu KO w wykonaniu bez otworu, muszą być wykonane 
z kształtownika stropnicowego KO zgodnego z normą PN-H-93441-1:2004 lub równoważną” 
 
 
 


