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Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego              
na „Dostawę akcesoriów do kolejek podwieszanych dla zakładów górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 

 
WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
do przetargu nieograniczonego na „Dostawę akcesoriów do kolejek podwieszanych dla zakładów 
górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych poniŜej cytujemy pytania jednego z Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 1. 
Czy Zamawiający pod nazwą zaczep nośny z wieszakiem, długość śrub hakowych min. l70 mm; ma na 
myśli zawiesie do podwieszania torów jezdnych kolejek podwieszonych wymienionych w Dzienniku 
Ustaw z 2004 r. Nr 99 poz. 1003 załącznik nr l dostosowanych do zawieszania na odrzwiach obudowy 
wykonanych z kształtownika V (jakiego?)? 
 
Odpowiedź nr 1. 
Wg interpretacji Zamawiającego „zawiesie” wyszczególnione w załączniku nr l do Dziennika Ustaw                 
z 2004 r. to zespół elementów mocujący trasę kolejki podwieszanej do obudowy wyrobiska, składający 
się z łańcucha i „zaczepu”. Przedmiotowy „zaczep” składa się z części opisanych (wyszczególnionych)  
w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym „Opis przedmiotu zamówienia”  w punkcie a) opisu 
technicznego i ma być dostosowany do zawieszenia na odrzwiach obudowy z kształtownika o profilu nie 
większym niŜ „V-36”. 
 
Pytanie nr 2. 
Czy Zamawiający pod nazwą zaczep nośny z wieszakiem, długość śrub hakowych min. 205 mm;                   
ma na myśli zawiesie do podwieszania torów jezdnych kolejek podwieszonych wymienionych                           
w Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 99 poz. 1003 załącznik nr 1 dostosowanych do zawieszania na 
odrzwiach obudowy wykonanych z kształtownika V jakiego?)?  
 
Odpowiedź nr 2. 
Wg interpretacji Zamawiającego „zawiesie” wyszczególnione w załączniku nr l do Dziennika Ustaw               
z 2004 r. to zespół elementów mocujący trasę kolejki podwieszanej do obudowy wyrobiska, składający 
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się z łańcucha i „zaczepu”. Przedmiotowy „zaczep” składa się z części opisanych (wyszczególnionych)   
w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym „Opis przedmiotu zamówienia”  w punkcie a) opisu 
technicznego i ma być dostosowany do zawieszenia na odrzwiach obudowy z kształtownika o profilu nie 
większym niŜ „V-36”. 
Ponadto Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z modyfikacją zapisów SIWZ z dn. 30.11.2007r. zapis                
„min 205 mm” został zastąpiony przez „min 195 mm”. 
 
Pytanie nr 3. 
Czy zaczepy odciągowe od osi śruby do max wymiaru wewnętrznego obejm zaczepu min. 175 mm 
będą słuŜyły do połączenia odrzwi obudowy z łańcuchami stabilizującymi trasę jezdną kolejki 
podwieszonej jeśli tak to na jakim kształtowniku V będą stosowane?  
 
Odpowiedź nr 3. 
Przedmiotowe „zaczepy odciągowe” mają być dostosowane do połączenia trasy kolejki podwieszanej                
z obudową wykonaną odrzwiami z kształtownika o profilu nie większym niŜ „V-36” za pośrednictwem 
łańcucha w celu jej stabilizacji. Ponadto Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z modyfikacją zapisów 
SIWZ z dn. 30.11.2007r. zapis „min 175 mm” został zastąpiony przez „min 165 mm”. 
 
Pytanie nr 4. 
Czy zaczepy odciągowe od osi śruby do max wymiaru wewnętrznego obejm zaczepu min. 175 mm 
będą słuŜyły do połączenia odrzwi obudowy z łańcuchami stabilizującymi trasę jezdną kolejki 
podwieszonej jeśli tak to na jakim kształtowniku V będą stosowane?  
 
Odpowiedź nr 4. 
Przedmiotowe „zaczepy odciągowe” mają być dostosowane do połączenia trasy kolejki podwieszanej               
z obudową wykonaną odrzwiami z kształtownika o profilu nie większym niŜ „V-36” za pośrednictwem 
łańcucha w celu jej stabilizacji. Ponadto Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z modyfikacją zapisów 
SIWZ z dn. 30.11.2007r. zapis „min 175 mm” został zastąpiony przez „min 165 mm”. 
 
Pytanie nr 5. 
Czy pod nazwą Śruba napinająca M20 Zamawiający ma na myśli śrubę rzymską z gwintami                
M20 dostosowaną do połączenia z łańcuchem 16x80? 
 
Odpowiedź nr 5. 
Zamawiający pod nazwą „śruba napinająca” ma na myśli śrubę z gwintami M20 dostosowaną                     
do połączenia z łańcuchem ø16x80mm, zwaną równieŜ śrubą „rzymską” . 
   
Pytanie nr 6. 
Czy pod nazwą Widełki do kotwi M22 Zamawiający ma na myśli element umoŜliwiający połączenie 
elementów z zakończeniem śrubowym M22 (będącej elementem kotwi) z łańcuchem 16x80                     
o obciąŜeniu przewidzianym dla odciągów 30kN? 
 
Odpowiedź nr 6. 
Zamawiający pod nazwą „widełki do kotwi M22” ma na myśli element umoŜliwiający połączenie 
kotwi z zakończeniem śrubowym M22 z łańcuchem ø16x80mm o obciąŜeniu min 45kN – zgodnie                     
z załącznikiem nr 1 do SIWZ stanowiącym „Opis przedmiotu zamówienia”  w punkcie d) opisu 
technicznego. 
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Pytanie nr 7. 
Czy pod nazwą Widełki do kotwi M24 Zamawiający ma na myśli element umoŜliwiający połączenie 
elementów z zakończeniem śrubowym M24 (będącym elementem kotwi) z łańcuchem ø16x80                 
o obciąŜeniu przewidzianym dla odciągów 30kN? 
 
Odpowiedź nr 7. 
Zamawiający pod nazwą „widełki do kotwi M24” ma na myśli element umoŜliwiający połączenie 
kotwi z zakończeniem śrubowym M24 z łańcuchem 16x80mm o obciąŜeniu min 45kN – zgodnie              
z załącznikiem nr 1 do SIWZ stanowiącym „Opis przedmiotu zamówienia”  w punkcie d) opisu 
technicznego. 
 
Pytanie nr 8. 
Czy Zamawiający dopuszcza inny element skracający łańcuch np. śrubę M16 z nakrętką                           
i podkładką lub śrubę M12 z nakrętką i podkładką? 
 
Odpowiedź nr 8. 
Zamawiający nie dopuszcza innych elementów skracający łańcuch, oprócz wkładek skracających            
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ stanowiącym „Opis przedmiotu zamówienia”  w punkcie                   
e) opisu technicznego. 
 
Pytanie nr 9. 
Czy pod pojęciem śruba do wieszaka nośnego z nakrętką Zamawiający ma na myśli śrubę mającą 
stanowić część zamienną do zawiesi wymienionych w pytaniu 1 i 2? 
 
Odpowiedź nr 9. 
Zamawiający pod pojęciem „śruba do wieszaka nośnego z nakrętką” ma na myśli śrubę mającą 
stanowić część zamienną do zaczepów wymienionych w pytaniu 1 i 2. 
 
Pytanie nr 10. 
Czy pod pojęciem śruba hakowa z nakrętką do zaczepów nośnych o wymiarze min. 170 mm 
Zamawiający ma na myśli śrubę mającą stanowić część zamienną do zawiesi wymienionych                     
w pytaniu 1 i 2? 
 
Odpowiedź nr 10. 
Zamawiający pod pojęciem śruba hakowa z nakrętką do zaczepów nośnych o wymiarze min 170 mm 
ma na myśli śrubę mającą stanowić część zamienną do „zaczepów” wymienionych zgodnie                     
z załącznikiem nr 1 do SIWZ stanowiącym „Opis przedmiotu zamówienia”  w punkcie a) opisu 
technicznego. 
 
Pytanie nr 11. 
Czy pod pojęciem śruba hakowa z nakrętką do zaczepów nośnych o wymiarze                                      
min. 205 mm Zamawiający ma na myśli śrubę mającą stanowić część zamienną do zawiesi 
wymienionych  w pytaniu 1 i 2? 
 
Odpowiedź nr 11. 
Zamawiający pod pojęciem śruba hakowa z nakrętką do zaczepów nośnych o wymiarze min. 205 
mm ma na myśli śrubę mającą stanowić część zamienną do „zaczepów” wymienionych zgodnie                      
z załącznikiem nr 1 do SIWZ stanowiącym „Opis przedmiotu zamówienia”  w punkcie a) opisu 
technicznego. Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z poprawką do SIWZ z dn. 30.11.2007r. zapis                
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„min. 205 mm” w powyŜej przytoczonym punkcie został zastąpiony przez „min. 195 mm”. 
 
Pytanie nr 12. 
Czy pod pojęciem wieszak zaczepu nośnego do łańcucha Zamawiający ma na myśli szakle 
stabilizującą połoŜenie łańcucha mającą stanowić część zamienną do zawiesi wymienionych                  
w pytaniu l i 2?  
 
Odpowiedź nr 12. 
Zamawiający pod pojęciem „wieszak zaczepu nośnego do łańcucha” ma na myśli element 
umoŜliwiający przyłączenie do zaczepu łańcuch ø16x80mm i jego stabilizację. 
 
 
 


