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Sprawa nr 30/2006/RZP 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę taśmy 
przenośnikowej i zgarniaczy dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”. 

 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie o wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę 
taśmy przenośnikowej i zgarniaczy dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A”., na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych - w 
załączeniu przedkładamy „Pytania i odpowiedzi w zakresie wyjaśnienia zapisów SIWZ”.  
Niniejsze wyjaśnienia (odpowiedzi) zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
stają się integralną częścią SIWZ i stają się obowiązujące dla Wykonawców biorących udział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę taśmy przenośnikowej 
i zgarniaczy dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
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Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Pytania i odpowiedzi 
 

Sprawa nr 30/2006/RZP. 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu                         
nieograniczonego na dostawę taśmy przenośnikowej i zgarniaczy dla  
potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.  

 
 
 
Pytanie nr 1  
 
Zapis rozdziału II lit. C pkt 3 SIWZ zawiera zastrzeŜenie, Ŝe Wykonawca do pierwszej 
dostawy dołączy „certyfikat lub opinię techniczną wydaną przez niezaleŜny podmiot 
uprawniony do kontroli jakości, potwierdzający, Ŝe produkty będące przedmiotem dostawy 
odpowiadają określonym  normom lub specyfikacjom technicznym oraz stwierdzającą, Ŝe 
wyrób zapewnia bezpieczeństwo przy jego zastosowaniu - dla taśm przenośnikowych 
trudnozapalnych i zgarniaczy”. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy przedstawienie przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego 
badanie wyrobów przez Laboratorium Wykonawcy posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji na badanie palności taśm trudnozapalnych będzie wystarczające w 
świetle przytoczonego zapisu, z w razie odpowiedzi negatywnej - o wyjaśnienie czy 
dołączenie do dostawy dobrowolnego certyfikatu bezpieczeństwa „B” na dostarczane wyroby 
spełni wymogi omawianego zapisu i czy ma wówczas znaczenie kategoria bezpieczeństwa 
taśm przenośnikowych określona w takim certyfikacie zgodnie z PN-EN 12882 oraz  
o przykładowe podanie innych rodzajów dokumentów spełniających wymogi Zamawiającego 
wynikające z cytowanego zapisu. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
 
Przedstawienie przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego badanie wyrobów przez 
Laboratorium Wykonawcy posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nie 
będzie uznane za spełnienie zapisów SIWZ ujętych w rozdz. II pkt. C.2. ppkt. 3. 
Jako niezaleŜny podmiot uprawniony do kontroli naleŜy uznać jednostkę certyfikującą 
niezaleŜną od producenta lub  jego upowaŜnionego przedstawiciela. Dokumentem 
spełniającym wymagania SIWZ dla taśmy trudnozapalnej i zgarniaczy jest certyfikat  
potwierdzający, Ŝe produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom 
lub specyfikacjom technicznym oraz stwierdzający, Ŝe wyrób spełnia wymagania 
bezpieczeństwa. Certyfikat bezpieczeństwa „B” będzie uznany przez Zamawiającego za 
dokument  właściwy,  jak równieŜ kaŜdy inny dokument wystawiony przez jednostkę 
certyfikującą (np. opinia techniczna) jeśli będzie się odnosił do taśmy trudnozapalnej  
i zgarniaczy. 

 



Pytanie nr 2  
 
W rozdziale VIII pkt 1 SIWZ zapisano: „Zamawiający Ŝąda by Ŝadna część zamówienia nie 
była powierzona podwykonawcom”. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy powierzenie transportu gotowych taśm wyspecjalizowanej firmie 
transportowej oraz powierzenie wykonywania połączeń taśm wyspecjalizowanej spółce 
zaleŜnej będzie traktowane jako powierzenie części zamówienia podwykonawcy? 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
 
Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych - przez 
dostawy naleŜy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr. W szczególności 
nabywanie dóbr realizowane będzie na podstawie umowy sprzedaŜy, dostawy, najmu, 
dzierŜawy oraz leasingu.  
Celem postępowania dotyczącego dostaw jest zawarcie przez Zamawiającego z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, umowy sprzedaŜy na dostarczenie 
przedmiotu zamówienia, przy czym nie jest wymagane, aby sprzedawca był przewoźnikiem 
rzeczy sprzedawanych, ani zajmował się ich instalacją,  lecz ich właścicielem.  
Wobec powyŜszego powierzenie transportu przedmiotu zamówienia do magazynów 
Zamawiającego wyspecjalizowanej firmie transportowej oraz wykonywania połączeń 
wyspecjalizowanej firmie nie będzie uwaŜane przez Zamawiającego za udział 
podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
Pytanie nr 3  
 
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający w odniesieniu do części 1, części 2 i części 4 
zawarł termin dostawy - 14 dni dla taśmy w ilości do 1000 m i 21 dni dla dostawy w ilości od 
1000 do 3500 m, a w odniesieniu do zadania 5 - termin dostawy wynosi 14 dni. 
PoniewaŜ wyprodukowanie takich ilości taśmy jest skomplikowane ze względów 
technologicznych i materiałowych prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza 
moŜliwość przedłuŜenia terminów dostawy do 30 dni dla odcinków taśm do 1000 m i do 45 
dni dla odcinków taśm od 1000 m do 3500 m oraz 30 dni dla zgarniaczy.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
terminów dostaw. 
 
 
Pytanie nr 4  
 
W § 2 ust. 7 zapisano obowiązek wymiany wadliwej taśmy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 
reklamacji. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza usunięcie wad poprzez 
naprawę taśmy, a w razie pozytywnej odpowiedzi, czy Zamawiający dopuszcza usunięcie 
wad poprzez naprawę taśmy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji lub - jeŜeli naprawa 
jest niemoŜliwa lub nieopłacalna – wymianę taśmy na wolną od wad w terminie 21 dni od 
daty zgłoszenia reklamacji? 
 



Odpowiedź na pytanie nr 4: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § ust. 7 projektu umowy dotyczące obowiązku 
wymiany przez Wykonawcę wadliwej taśmy w ramach roszczeń reklamacyjnych, w 
przypadku stwierdzenia jej wad przez Zamawiającego. 
 
 
 
Pytanie nr 5  
 
W załączniku nr 1 § 1 Zamawiający zawarł zapis, Ŝe Wykonawca zapewnia wykonanie 
połączeń wulkanizowanych na gorąco. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie, czy  
Zamawiający dopuszcza wykonywanie połączeń taśm metodą „na zimno”. Czy Zamawiający 
zaakceptuje rozwiązanie, Ŝe w razie wykonywania połączeń „na gorąco” minimalna ilość 
połączeń wykonanych w ciągu jednego tygodnia nie moŜe być mniejsza niŜ 5. Ma to na celu 
zapobieŜenie przestoju prasy, jeŜeli Zleceniodawca zlecałby wykonanie jednego połączenia w 
okresie sobotnio - niedzielnym. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
 
Zamawiający w pełni podtrzymuje zapisy zawarte w załączniku nr 1 § 1 projektu umowy 
dotyczące zapewnienia przez Wykonawcę wykonania w wyrobiskach Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. połączeń wulkanizowanych na gorąco, 
dostarczonych przez siebie odcinków taśmy przenośnikowej trudnopalnej. 
 
 
 


