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Sprawa nr 38/2009/EEZP/MZ 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę przenośnika taśmowego B-1200 z wyposaŜeniem elektrycznym i automatyką dla 
potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI” 

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę przenośnika taśmowego B-
1200 z wyposaŜeniem elektrycznym i automatyką dla potrzeb Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie nr 1 
 
W związku z zamieszczeniem w pkt. 13 SIWZ wymogu dostarczenia  w zakresie przedmiotowego 
przetargu przesypu wzmocnionego z kompletem krąŜników wykonanych wg. rys. WAM-05.02.00 
lub równowaŜnego, prosimy o udostępnienie wymienionej dokumentacji rysunkowej w celu 
zaprojektowania przez nasza firmę przesypu spełniającego wymagania techniczne 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 2 
 
W Opisie przedmiotu Zamówienia- załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 13 brzmi: 
13. Przesyp wzmocniony z kompletem krąŜników wykonany wg rys. WAM-05.02.00   

lub równowaŜny, tj. spełniający między innymi warunki: 
a) moŜliwość zabudowy w dowolnym odcinku trasy sztywnej ceownikowej o szerokości taśmy 

1200mm, 
b) moŜliwość zmiany wysokości w minimalnym zakresie od 50÷250mm co 50mm, 
c) wyposaŜony w komplet wsporników krąŜników i osłon, 
d) wyposaŜony w urządzenie zraszające okolice przesypu montowane na przesypie, sterowane 

ręcznie, zasilane z rurociągu ppoŜ. 
 
 



 

Pytanie: 
1. Jakie warunki i parametry techniczne musi spełniać przesyp, aby był uznany za 

równowaŜny do wykonanego wg. rys. WAM-05.02.00? 
2. Celem precyzyjnego określenia moŜliwości wykonania przesypu przez naszą firmę, aby 

spełniał warunek równowaŜności, konieczne jest posiadanie rysunku WAM-05.02.00. Czy 
w tej sytuacji moŜliwe jest uzyskanie przedmiotowego rysunku od Zamawiającego? 

3. JeŜeli nie - czy zaakceptowane zostanie rozwiązanie przesypu wykonanego wg 
dokumentacji własnej wykonawcy? 

 
Odpowiedź wspólna na wszystkie pytania 
 
PoniewaŜ Zamawiający nie jest właścicielem rysunku WAM - 05.02.00 i nie moŜe udostępnić go 
Wykonawcom, a z przesłanych pytań wynika, Ŝe nie jest on ogólnie znany dlatego Zamawiający 
zmienia zapisy SIWZ uzupełniając opis przesypu wzmocnionego (Załączniku nr 1 do SIWZ 
sekcja II ust. 13) o lit. e  ÷ p. 
 
Zamawiający zaakceptuje rozwiązania przesypu wg dokumentacji własnej Wykonawcy jeŜeli 
spełnione będą wszystkie parametry równowaŜności opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ sekcja II 
ust. 13) lit. a  ÷ p. 
 
 
Zamawiający dokonuje stosowanej zmiany treści SIWZ odrębnym pismem. 


