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Jaworzno, dnia 15.11.2006 r. 

 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Sprawa nr 38/2006/RZP 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę obudowy łukowej z kształtownika V29, V32, V34 
i V36 oraz obudowy prostej z kształtownika V29, V32/36 i KS/KO21 na potrzeby 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 

 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę obudowy 
łukowej z kształtownika V29, V32, V34 i V36 oraz obudowy prostej  
z kształtownika V29, V32/36 i KS/KO21 na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego 
S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych – w załączeniu 
przedkładamy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pytania  
i odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

Załącznik 

Wyjaśnienia treści SIWZ 
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Załącznik  

do pisma z dnia 15.11.2006 r. 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Pytania i odpowiedzi 

 

Sprawa nr 38/2006/RZP 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę obudowy łukowej podatnej z kształtownika V29, 
V32, V34 i V36 oraz obudowy prostej z kształtownika V29, V32/36 i KS/KO21 
na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 
 

Pytanie 1 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w zakresie zdolności 
technicznej  -  Zamawiający w pkt II.C.2.1. zaŜądał od Wykonawców przedstawienia wykazu 
dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie (według wzoru 
załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy ma wykazać, iŜ wcześniej 
wykonał zamówienie o treści identycznej jak to objęte przedmiotem niniejszego 
postępowania, czy ma wykazać iŜ wykonał zamówienie wprawdzie nie toŜsame, jednak 
rodzajowo podobne (np. dostawa siatki okładzinowej, wykładziny stalowej, strzemion do 
obudowy chodnikowej, stóp podporowych do obudowy chodnikowej czy rozpór do obudowy 
chodnikowej) ale pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie, Ŝe jest w stanie w sposób 
naleŜyty wywiązać się z przedmiotu zamówienia 
Odpowiedź: 
Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, Zamawiający uznaje 
równieŜ dostawy akcesoriów obudowy chodnikowej. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy jednostką miary przyjętą dla części VI zamówienia „Obudowa 
prosta z kształtownika KS/KO21” jest „tona” (150 ton – jak wskazuje na to opis przedmiotu 
zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ) czy „mb” (150 metrów bieŜących – jak wskazuje na 
to zapis zawarty w formularzu ofertowym – załącznik nr 2  do SIWZ). 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe jednostką miary przyjętą dla części VI zamówienia „Obudowa 
prosta z kształtownika KS/KO21” jest tona. Jednostka miary wskazana została w załączniku 
nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy. 
Wobec powyŜszego informujemy, Ŝe formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2  
do SIWZ, w części VI zamówienia w kolumnie -jednostka miary- zaistniała oczywista 
omyłka pisarska.  
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Pytanie 3 
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne doprecyzowanie, czy stosowana w SIWZ oraz 
załącznikach do SIWZ nazwa części VI zamówienia „Obudowa prosta z kształtownika 
KS/KO21” oznacza typoszereg uniwersalnych stropnic górniczych typu KO (wykonanie  
A – bez otworu). 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia , Ŝe nazwa części VI zamówienia „Obudowa prosta z kształtownika 
KS/KO21” obejmuje dostawy typoszeregu z kształtownika KS/KO, w tym równieŜ typu KO. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne opisanym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, Ŝe oferowane  
w dostawie towary są rozwiązaniami równowaŜnymi opisanymi przez zamawiającego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego.  
 
Załącznik 
Formularz ofertowy po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w części VI zamówienia 
 



 4

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

…………………………. …………… 
(miejscowość) (data) 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Pełna nazwa Wykonawcy: 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

Dokładny adres siedziby Wykonawcy: 

................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………  

 

Pozostałe informacje o wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum) 

Nr NIP ................................................................... REGON  

……………………………………… 

Nazwa banku 

………………………………………………………………………………………. 

Nr konta bankowego   

................................................................................................................................ 

nr telefonu ..........   ..................................................    nr faxu  ........   ...................................   

e-mail ……………………………………………………………    

Adres strony internetowej ………………………………………. 

 

 

O F E R T A 

 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 38/2006/RZP) na: 

Dostawę obudowy łukowej podatnej z kształtownika V29, V32, V34, V36  
oraz obudowy prostej z kształtownika V29, V32/36 i KS/KO21  

na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
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I.  CENA OFERTY: 
 
Część nr 1 zamówienia  
 
 

Podatek VAT 

lp Przedmiot zamówienia 
Jedn.
miary 

Ilość 

Cena 
jedno 

stkowa 
netto 
[zł] 

Cena netto  
 

[zł] stawka  
[%] 

wartość 
[zł] 

Cena brutto  
 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 8  9 (6+8) 

1 

Obudowa łukowa podatna 
z kształtownika V29 i 
obudowa łukowa podatna 
zamknięta 

tona 3071      

 
Cena brutto części nr 1 zamówienia wynosi (słownie złotych):  

………………………………………………………………………………………………… 

 
Część nr 2 zamówienia 
 
 

Podatek VAT 

lp Przedmiot zamówienia 
Jedn.
miary 

Ilość 

Cena 
jedno 

stkowa 
netto 
[zł] 

Cena netto  
 

[zł] stawka  
[%] 

wartość 
[zł] 

Cena brutto  
 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 8  9 (6+8) 

1 

Obudowa podatna łukowa 
z kształtownika V32 i 
obudowa łukowa podatna 
zamknięta 

tona 9692      

 
Cena brutto części nr 2 zamówienia wynosi (słownie złotych):  

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Część nr 3 zamówienia 
 
 

Podatek VAT 

lp Przedmiot zamówienia 
Jedn.
miary 

Ilość 

Cena 
jedno 

stkowa 
netto 
[zł] 

Cena netto  
 

[zł] stawka  
[%] 

wartość 
[zł] 

Cena brutto  
 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 8 9 (6+8) 

1 Obudowa łukowa podatna 
z kształtownika V34 

tona 1220      

 
Cena brutto części nr 3 zamówienia wynosi (słownie złotych):  

………………………………………………………………………………………………… 
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Część nr 4 zamówienia 
 

Podatek VAT 

lp Przedmiot zamówienia 
Jedn.
miary 

Ilość 

Cena 
jedno 

stkowa 
netto 
[zł] 

Cena netto  
 

[zł] stawka  
[%] 

wartość 
[zł] 

Cena brutto  
 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 8  9 (6+8) 

1 Obudowa podatna łukowa 
z kształtownika V29 

tona 30      

 
Cena brutto części nr 4 zamówienia wynosi (słownie złotych):  

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Część nr 5 zamówienia 
 
 

Podatek VAT 

lp Przedmiot zamówienia 
Jedn.
miary 

Ilość 

Cena 
jedno- 
stkowa 
netto 
[zł] 

Cena netto  
 

[zł] stawka  
[%] 

wartość 
[zł] 

Cena brutto  
 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 8  9 (6+8) 

1 Obudowa prosta  
z kształtownika V29 

tona 30      

2 Obudowa prosta  
z kształtownika V32/36 

tona 60      

Łączna cena części nr 5 zamówienia [zł]  X   

 
Łączna cena brutto części nr 5 zamówienia wynosi (słownie złotych):  

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Część nr 6 zamówienia 
 
 

Podatek VAT 

lp Przedmiot zamówienia 
Jedn.
miary 

Ilość 

Cena 
jedno- 
stkowa 
netto 
[zł] 

Cena netto  
 

[zł] stawka  
[%] 

wartość 
[zł] 

Cena brutto  
 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 8  9 (6+8) 

1 Obudowa prosta z 
kształtownika KS/KO21 

tona 150      

 
Cena brutto części nr 6 zamówienia wynosi (słownie złotych):  

………………………………………………………………………………………………… 
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W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z naleŜytą realizacją 
przedmiotu  zamówienia, łącznie z kosztami dostawy towaru do magazynów Zamawiającego 
w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie lub Zakładzie Górniczym Janina w LibiąŜu.
  
Podane ilości  są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zaleŜności od bieŜących 
potrzeb Zamawiającego – bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji 
umowy. 
 
 
II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  do dnia 31.03 .2008 r. 
 
Przewidywany termin realizacji zamówienia : od dnia 1.04.2007 roku do dnia 31.03.2008 roku. 
 

III.  OKRESY GWARANCJI:   

Na dostarczony  towar Wykonawca udziela gwarancji na okres: 

� dla części nr 1 -  ….. miesięcy od daty dostawy towaru do magazynów Zamawiającego  
w Jaworznie  lub w LibiąŜu. 

� dla części nr 2 -  ….. miesięcy od daty dostawy towaru do magazynów Zamawiającego  
w Jaworznie   lub w LibiąŜu. 

� dla części nr 3 -  …… miesięcy od daty dostawy towaru do magazynów Zamawiającego  
w Jaworznie lub w LibiąŜu. 

� dla części nr 4 -  ….. miesięcy od daty dostawy towaru do magazynów Zamawiającego  
w Jaworznie   lub w LibiąŜu. 

� dla części nr 5 -  …… miesięcy od daty dostawy towaru do magazynów Zamawiającego  
w Jaworznie lub w LibiąŜu. 

� dla części nr 6 -  …… miesięcy od daty dostawy towaru do magazynów Zamawiającego  
w Jaworznie lub w LibiąŜu. 

 
IV. WARUNKI   PŁATNO ŚCI: 

� Termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 

� Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
 
V.   OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
 
1.   Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, Ŝe: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli   
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c)  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   
zamówienia. 
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2.   Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  
pkt. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.   Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ)  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania 
oraz zobowiązujemy się do ich przestrzegania. 

4.   Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5.   Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 
umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6.   Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. 

7.   Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału 
podwykonawców. 

8.   Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie ................... zł (słownie: .................................) 
zostało wniesione w dniu ……………..……. w formie ………………………………… 
................. 

9.   Oświadczamy, Ŝe wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia są załącznikami do 
niniejszego Formularza ofertowego i są zestawione w „SPISIE   TREŚCI” zawierającym 
co najmniej:  lp ; Nazwę dokumentu lub oświadczenia ; Numer strony, na której się 
znajduje. 

10.   Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*  
  Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*  

 Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do 
koperty  wewnętrznej tj. ……………………………………………....………………….. 
/*  

_________________ 
     /*   niepotrzebne skreślić 

    

 

 

 

……….........................................…………………………………………………….. 
                          (podpisy, pieczęcie osób upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy)          

 
 


