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Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia 
 

   
 
 

Sprawa nr 47/2008/EZP/MZ 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę obudowy zmechanizowanej dla potrzeb ZG SOBIESKI” 

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę obudowy zmechanizowanej 
dla potrzeb ZG SOBIESKI” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej 
cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie 1. 
 
1) Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia". 
 

 a) Pkt. 2.23. ppkt.l) 
 
  Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wymagane przełoŜenie stropnicy (które powinno być nie większe 

niŜ 2.7) dotyczy stropnic sekcji liniowych oraz ewentualnie części zasadniczej stropnic sekcji 
skrajnych. 

 
Odpowiedź 

 
  Potwierdzamy , Ŝe wymagane przełoŜenie stropnicy (które powinno być nie większe niŜ 2.7) 

dotyczy stropnic sekcji liniowych oraz części zasadniczej stropnic sekcji skrajnych. 
 
 
b) Pkt 8.14. 
 
  Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „przyrządy, narzędzia 

specjalne,   uchwyty,   siłowniki   umoŜliwiające transport kolejkami podwieszanymi 
podzespołów obudowy - 2 kpl. 

 
Odpowiedź 

 
  Pod pojęciem: „przyrządy, narzędzia specjalne,   uchwyty,   siłowniki umoŜliwiające montaŜ, 

demontaŜ obudowy oraz transport   kolejkami podwieszanymi podzespołów obudowy - 2 kpl. 
rozumiemy wszelki niezbędne przyrządy i narzędzia specjalne, które są niezbędne przy 



 

montaŜu i demontaŜu obudowy (np. przyrządy do wyciągania sworzni, ściągacze fartuchów, 
uchwyty specjalne do transportu sekcji obudowy w całości kolejkami podwieszanymi 
z zastosowaniem belek MZN 240). 

  
 
c)  
  Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w zakresie przedmiotu dostawy nie ma magistrali rurowej 

pomiędzy agregatem zasilającym, a ścianą. 
 

Odpowiedź 
 
  Potwierdzamy, Ŝe w zakresie przedmiotu dostawy nie ma magistrali rurowej pomiędzy 

agregatem zasilającym, a ścianą. 
 
 
 

Pytanie 2. 
 
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22 grudnia 2008 roku (pismo o znaku 47/2008/EZP/MZ). 
W odpowiedzi na pytanie nr 7 Zamawiający stwierdził, Ŝe przekazane dane górniczo-geologiczne 
są wystarczające do zaprojektowania sekcji obudowy zmechanizowanej. Pomimo to, jako kolejny 
Wykonawca prosimy o uzupełnienie danych górniczo-geologicznych. Według jednostki badawczo-
rozwojowej uprawnionej do opracowania wymaganych przez Zamawiającego opinii (GIG-
Katowice) załączone do SIWZ dane są niewystarczające do doboru obudowy zmechanizowanej, 
określenia wskaźnika nośności stropu „g" oraz upodatnienia sekcji obudowy zmechanizowanej. 
Wobec powyŜszego Ŝaden z Wykonawców nie będzie w stanie złoŜyć do przetargu oferty 
zawierającej wymagane opinie i spełniającej wymagania Zamawiającego. 
 
 
Odpowiedź 

 
  W odniesieniu do przytoczonego pytania informujemy, Ŝe pokład 304/2 jest pokładem nie 

zagroŜonym tąpaniami.  Ujęta w  prognozie maksymalna energia wstrząsów dla tego rejonu 
moŜe wynieść sporadycznie 1 x 10 5J. 
Maksymalna projektowana prędkość postępu dobowego - 7 m /dobę.  
Dobór obudowy ma uwzględniać róŜny postęp dobowy ściany równieŜ kilkakrotnie mniejszy.  

 
 


