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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawa elementów do ulepszenia przenośników taśmowych dla potrzeb Południowego 
koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy JANINA” 

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę elementów do ulepszenia 
przenośników taśmowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy 
JANINA” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania 
Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie nr 1 
 
Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę moce urządzeń zasilanych z wyłącznika wieloodpływowego ujęte 
w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. IV, ppkt.2.1 (część nr 3 zamówienia) dopuszcza moŜliwość 
zastosowania wyłącznika wieloodpływowego o znamionowym prądzie całkowitym min. 400A? 
 
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zastosowania wyłącznika wieloodpływowego 
o znamionowym prądzie całkowitym: min. 400A. Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. 

 
Pytanie nr 2 
 

W pkt. IV, ppkt. 8, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy w przypadku dostarczenia elementów równowaŜnych do opisanych w załączniku nr 1 
do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia, dostarczenia kompletu dokumentów umoŜliwiających 
Zamawiającemu stwierdzenie równowaŜności tych elementów. 

Aby potwierdzić spełnienie tego wymagania Zamawiający nie precyzuje, jakie dokumenty naleŜy 
załączyć do oferty, aby umoŜliwić ocenę elementów równowaŜnych. Czy wystarczą rysunki 
równowaŜne, wykonane zgodnie z posiadaną DTR urządzenia na których będą naniesione parametry 
techniczne przedmiotowych elementów, tym bardziej, Ŝe Zamawiający Ŝąda dopasowania 



 

przedmiotowej pętlicy do trasy przenośnika Mifama 1200, posiadanej przez kopalnię, co naleŜy do nas 
jako Wykonawcy. 

Prosimy o wyjaśnienie i przekazanie informacji w w/w sprawie. 
 
Odpowiedź 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. IV, ppkt. 8, SIWZ. 

Zgodnie z zapisami ww. punktu, Wykonawca w przypadku zamiaru dostarczenia elementów 
równowaŜnych do opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ, winien przedstawić takie dokumenty, które 
pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie ocenić ich równowaŜność w zakresie parametrów 
technicznych w stosunku do elementów wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ.  

 


