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Wykonawcy zainteresowani 
post ępowaniem o udzielenie  

zamówienia publicznego 
 
 
 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawa elementów trasy przenośników taśmowych dla potrzeb  Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. ”. 

 
 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa elementów trasy przenośników 
taśmowych dla potrzeb  Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” poniŜej 
cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 1:  
 
„Załącznik nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia 

Prosimy o informację dotyczącą róŜnic konstrukcyjnych między elementami : Lp. 3 – kozioł trasy B-
1200 ( konstrukcja sztywna ) przystosowany do jazdy ludzi a L.p.2 - kozioł trasy B-1200 ( konstrukcja 
sztywna ).  
Według naszej wiedzy elementy te nie wykazują róŜnic konstrukcyjnych .Mogą być róŜnice  
w zabudowie całej trasy przenośnika”. 
 
Odpowiedź nr 1: 

Przez określenie w zał. nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia – poz. 3  Kozioł trasy B-1200 
(konstrukcja sztywna) przystosowany do jazdy ludzi, naleŜy rozumieć kozioł do zabudowy  
w przenośniku B-1200 przystosowanym do jazdy ludzi taśmą dolną. Kozioł taki musi zapewniać 
uzyskanie odstępów ruchowych pomiędzy taśmą dolną a elementami konstrukcji wspornika taśmy 
górnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.    
 
Pytanie nr 2:  
 
„Czy wymagana w dokumentacji technicznej informacja dotycząca sposobu zabezpieczenia taśmy 
przenośnikowej przed uszkodzeniem przypadku wypadnięcia krąŜników dotyczy dokonania zmiany 
konstrukcji oferowanych elementów trasy przenośnikowej gwarantującej zabezpieczenie przed 
wypadnięciem krąŜnika ?     
Dotychczas stosowane elementy trasy przenośnikowej zgodnie z posiadaną dokumentacją nie maja 
dodatkowych zabezpieczeń i nie ma uwag w tym zakresie.” 
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Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców dokonywania zmian konstrukcyjnych  
w oferowanych elementach trasy przenośników taśmowych. Zamawiający wymaga przedstawienia w 
załączonej dokumentacji technicznej wsporników i kozłów szczegółów konstrukcyjnych 
zapewniających zabezpieczenie taśmy przenośnikowej przed uszkodzeniem w przypadku 
wypadnięcia krąŜnika. 
 
Pytanie nr 3:  
 
„W punkcie II „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków” 
w opisie ad B i C znajduje się zapis: „Wykonawca wykaŜe się w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert , a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
naleŜytą realizacja dostaw elementów trasy przenośników taśmowych na łączną wartość brutto nie 
mniejszą niŜ :” 
 
Czy zaliczone będą w wyszczególnionych wartościach dostawy kompletnych przenośnikow 
taśmowych?”  
 
Odpowiedź nr 3: 

W przypadku dostawy kompletnych przenośników taśmowych, Zamawiający uwzględni Wykonawcy 
tylko wyodrębnioną ( wg kalkulacji Wykonawcy) wartość przypadającą  na elementy trasy 
przenośników taśmowych. 
 
Pytanie nr 4:  
 
„W zał. nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia ( zał. nr 1 do SIWZ) – elementy konstrukcji 
przenośników taśmowych B-1200 w poz. 3 wyszczególniony jest kozioł trasy B-1200 ( kontr. sztywna) 
– przystosowany do jazdy ludzi. 
 
Prosimy o określenie wg Waszych standardów czym jest „ kozioł przystosowany do jazdy ludzi?” 
  
Odpowiedź nr 4: 

Przez określenie w zał. nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia – poz. 3  Kozioł trasy B-1200 
( konstrukcja sztywna) przystosowany do jazdy ludzi, naleŜy rozumieć kozioł do zabudowy  
w przenośniku B-1200 przystosowanym do jazdy ludzi taśmą dolną. Kozioł taki musi zapewniać 
uzyskanie odstępów ruchowych pomiędzy taśmą dolną a elementami konstrukcji wspornika taśmy 
górnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.    
 

 
II. INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WAR UNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 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 
„Dostawa elementów trasy przenośników taśmowych dla potrzeb  Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. ”. 

 
Zamawiający dokonuje zmiany w  SIWZ  w sekcji XI. ZASADY UCZESTNICTWA  
W POSTĘPOWANIU pkt. 3. Opis sposobu przygotowania oferty w ppkt.: 
 
było:  
 
3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewn ętrzna) i opisze w następujący       

sposób: nazwa  i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawa elementów do ulepszenia przenośników 
taśmowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA”  -  
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sprawa nr  49/2010/EEZP/AP -  Nie otwierać przed dniem ……………. godz. …………. – 
Otwarcie komisyjne!” (naleŜy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert). 

 
3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNĄ OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA naleŜy złoŜyć 

w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać  
w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego  
oraz napis: 

 „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu 
nieograniczonego na „Dostawa elementów do ulepszenia przenośników taśmowych dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA”  -  sprawa  
nr  49/2010/EEZP/AP  -  Do wglądu  tylko przez komisję przetargową!” 

powinno by ć: 
 
3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewn ętrzna) i opisze w następujący         

sposób: nazwa  i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawa elementów trasy przenośników taśmowych 
dla potrzeb  Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. ”-  sprawa nr  
54/2010/EEZP/AW -  Nie otwierać przed dniem ……………. godz. …………. – Otwarcie 
komisyjne!” (naleŜy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert). 
 

3.11 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNĄ OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA naleŜy złoŜyć 
w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać  
w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego  
oraz napis: 

 „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu 
nieograniczonego na „Dostawa elementów trasy przenośników taśmowych dla potrzeb  
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. ”-  sprawa  
nr  54/2010/EEZP/AW -  Do wglądu  tylko przez komisję przetargową!” 

 

Termin i miejsce składania, otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  

 


