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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę 2 sztuk ciągników spalinowych podwieszonych wraz  
z zestawem wózków hamulcowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
 – ZG JANINA”. 

 
 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę 2 sztuk ciągników spalinowych podwieszonych 
wraz z zestawem wózków hamulcowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
 – ZG JANINA”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy 
pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie 1 
W części A pkt 1 ppkt f) Załącznika nr 1 do SIWZ sformułowano wymaganie, iŜ cięŜar 
maszyny moŜe wynosić maksymalnie 5000 kg. 
W polskim górnictwie pracują ciągniki spalinowe o większej masie i wszystkie one są 
dopuszczone do ruchu na typowych trasach kolejek podwieszonych z profilu I155 (140E 
wg DIN) w wypełnieniem wszystkich przepisów dotyczących obciąŜeń trasy, zawiesi  
i obudowy chodnikowej. Masa ciągnika w Ŝaden sposób nie ogranicza jego parametrów 
trakcyjnych i moŜliwości transportowych. 
W związku z powyŜszym wnosimy o wykreślenie powyŜszego warunku ze SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1  
Zamawiający wykreśla zapis w części A pkt 1 lit. f) załącznika nr 1 do SIWZ 
dotyczący cięŜaru maszyny. 
 
Pytanie 2 
W części A pkt 1 ppkt j) Załącznika nr 1 do SIWZ sformułowano wymaganie, iŜ sterowanie 
ciągnika musi być pneumatyczne lub hydrauliczne. 
Prosimy o wyjaśnienie powodów tak sztywnego określenia sterowania ciągnika  
i odpowiedź na pytanie czy zaoferowanie ciągnika ze sterowaniem elektro-hydraulicznym 
będzie traktowane jako niespełnienie wymagań SIWZ?  
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Odpowiedź na pytanie nr 2  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterowania elektrohydraulicznego. 
 
Pytanie 3 
We wzorze umowy załączonym do SIWZ w § 7 pkt 1 (strona 35 SIWZ) wkradł się błąd 
gramatyczny powodujący wypaczenie znaczenia tego zapisu. 
Wnosimy o korektę tego zapisu na „Z ww. gwarancji wyłączone są uszczelnienia gumowe 
za wyjątkiem uszczelnień siłowników, uchwyty szczęk hamulcowych, okładziny hamulca 
bezpieczniki, filtry i Ŝarówki oraz …”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3  
Zamawiający dokona korekty zapisu § 7 pkt 1 projektu umowy na zapis: 
„Z ww. gwarancji wyłączone są uszczelnienia gumowe za wyjątkiem uszczelnień siłowników, 
uchwyty szczęk hamulcowych, okładziny hamulca, bezpieczniki, filtry i Ŝarówki, oraz niŜej 
wymienione części dla których Wykonawca winien udzielić odrębnej gwarancji …”. 

 
 
Zamawiający dokona zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Informacja o zmianie SIWZ zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
 
 
 


