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   Wykonawcy zainteresowani  
   udziałem w postępowaniu 
 
 
 

Sprawa nr 12/2008/EZP/MZ 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę elementów do ulepszenia przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla potrzeb 

ZG SOBIESKI” 
 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ 

WRAZ Z MODYFIKACJĄ  

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „ Dostawę elementów do ulepszenia 
przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla potrzeb ZG SOBIESKI”  na podstawie art. 38 ustawy 
Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi 
Zamawiającego 
 
 
Pytanie nr 1:  
„SIWZ, załącznik nr 1 pkt 2 strona 18- Zamawiający informuje iŜ urządzeniem do ulepszenia 

w ramach niniejszego zamówienia jest przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu JOY AFC. Prosimy 

o informację, czy przenośnik eksploatowany jest na podstawie dopuszczenia WUG, jeŜeli tak to 

prosimy podać cechę dopuszczenia i przesłać jego kopię” 
 
Odpowiedź: 
Przenośnik eksploatowany jest na podstawie dopuszczenia WUG z dnia 10 maja 2002 o numerze  
L.dz.GEM/4715/0027/02/04383/ZM 
 
Pytanie nr 2:  
„SIWZ strona 2 oraz załącznik nr 1 pkt 1- Zamawiający wymaga aby termin realizacji dla części 

nr 1 zamówienia wynosił 31.03.2009 r. Prosimy o informację kiedy zostanie rozpoczęta 

eksploatacja ściany 732?” 
 
Odpowiedź: 
Planowany termin rozpoczęcia eksploatacji ściany nr 732 to grudzień 2008r.  



  

 
Pytanie nr 3:  
„SIWZ pkt IV strona 7- w związku z faktem, iŜ Zamawiający wymaga aby oferta złoŜona została w 

formie pisemnej wraz z kopią wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z 
moŜliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Excel, prosimy o podanie podstawy 

prawnej na podstawie której Zamawiający wymaga złoŜenia kopii w wersji elektronicznej? 

W związku z faktem, iŜ oferta będzie podpisana przez osoby uprawnione moŜliwe jest wykonanie 

kopii wyłącznie w wersji PDF, prosimy zatem o informację czy Zamawiający dopuszcza złoŜenie 

kopii w tej wersji oprogramowania?” 
 
Odpowiedź: 
Wymóg złoŜenia kopii oferty w wersji elektronicznej wynika z załoŜonych celów 
archiwizacyjnych Zamawiającego oraz słuŜy do usprawnienia procesu badania i oceny ofert, co 
wpływa na moŜliwość przyspieszenia wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający podkreśla, 
Ŝe nie złoŜenie kopii oferty w wersji elektronicznej nie skutkuje wykluczeniem wykonawcy 
z postępowania czy odrzuceniem złoŜonej przez niego oferty. Zamawiający dopuszcza moŜliwość 
złoŜenia kopii oferty w wersji elektronicznej otwieranej przy wykorzystaniu programu Adobe 
Reader (pliki zapisane w formacie PDF) 
 
Pytanie nr 4:  
„Zgodnie z zapisami SIWZ- Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, Część pierwsza pkt 

3.3.2 b) Zamawiający wymaga by grubość blachy ślizgowej członów trasy wynosiła 40mm. 

Jednocześnie Zamawiający określa w pkt 3.3, iŜ „podmiana trasy będzie przebiegała stopniowo”. 

Zwracamy uwagę, Ŝe sposób wymiany rynnociągu na nowy z jednoczesnym wymaganiem, aby 

dotychczas stosowaną blachę ślizgową o grubość 35 mm zastąpić blachą o grubości 40mm moŜe 

spowodować zaburzenia w pracy łańcucha, zgrzebeł oraz przyspieszone zuŜycie członów trasy. 

Ponadto doświadczenia eksploatacyjne wskazują, Ŝe blacha o grubości 35 mm, odpowiedniej 

jakości, nie jest kryterium dyskwalifikującym człony trasy z powodu zuŜycia. 
Jednocześnie koszt zakupu blachy 40mm jest wyŜszy od kosztu zakupu blachy 35 mm, co będzie 

miało wpływ na cenę dostarczanych członów trasy, a w konsekwencji na ostateczną cenę oferty. 
W związku z powyŜszym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań odnośnie blachy 35 

mm, co będzie miało wpływ na cenę dostarczanych członów trasy, a w konsekwencji na 

ostateczną cenę oferty?” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę wymagań odnośnie blachy ślizgowej i zastosowanie w 
nowych członach trasy blachy ślizgowej o grubości 35mm. 
 
Pytanie nr 5:  
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy limitu odpowiedzialności 

odszkodowawczej stron do wartości umowy i wprowadzenie w § 9 pkt 4 Załącznika nr 4 do SIWZ- 
Umowa (projekt) zapisu o proponowanej niŜej lub równowaŜnej: 
„Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyŜszającego 

zastrzeŜone kary umowne do wysokości ceny netto przedmiotu dostawy określonej w § 3 pkt 1” 



  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę § 9 pkt.4 Załącznika nr 4 do SIWZ „Umowa (projekt)"  
w wersji proponowanej przez firmę JOY MASZYNY GÓRNICZE. W związku z powyŜszym 
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 4 do SIWZ w zakresie § 9 pkt. 4, który 
otrzymuje brzmienie: 
„Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyŜszającego 
zastrzeŜone kary umowne do wysokości ceny netto przedmiotu dostawy określonej w § 3 pkt 1”. 
 
 

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający 
na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych  
dokonuje zmiany terminu składania i termin otwarcia ofert. 

 
Termin składania ofert ulega przesunięciu z „do dnia 25.08.2008 r. do godz. 10.00” na „do dnia 
27.08.2008 r. do godz. 11.00”. 
 
Termin otwarcia ofert ulega przesunięciu z „dnia 25.08.2008 r. o godz. 11.00” na „dnia 
27.08.2008 r. o godz. 12.00”. 
 
Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
 


