
  

 

 

                            

 

 

 

L.dz.:   2692/DPZ/EŚ/2016                 Data: 08.06.2016 r. 

Nr sprawy: ZP/21/MGW/2016 

 
INFORMACJA O ZAPYTANIACH 

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 
 

dot.: „Docelowe zabezpieczenie wybranych wyrobisk sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do 

przecinki nr 5 Broja oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”. 

ZP/21/MGW/2016 

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęły zapytania dotyczące treśc i Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła 

zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

  

Pytania Wykonawcy nr 1 

1. W związku z w/w postępowaniem zwracamy się z  prośbą o wyrażenie zgody i wyznaczenie terminu 

przeprowadzenia wizji lokalnej w wyrobiskach objętych przedmiotowym przetargiem przez uprawnionych 

przedstawicieli. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wizji lokalnej. Wizja lokalna wyrobisk 

dołowych objętych zakresem postępowania odbędzie się w dniu 13.06.2016 r . (poniedziałek)  o godz. 09.00. 

Zbiórka Wykonawców zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej odbędzie się bezpośrednio na obiekcie 

Sztolnia Królowa Luiza, ul. Wolności 410. Uczestniczący w wizji powinni posiadać ze sobą odzież ochronną, 

hełmy oraz stosowne obuwie (gumowce) konieczne ze względu na panujące w wyrobiskach sztolni warunki. 

Prosimy o punktualne przybycie Wykonawców. 

W celach organizacyjnych (związanych z koniecznością przygotowania odpowiedniej ilości sprzętu  

ochronnego, lamp itp.) Zamawiający wnioskuje, aby zainteresowani wizją Wykonawcy potwierdzili udział w 

wizji – zgłaszając ilość osób do dnia 10.06.2016 r. do godz. 12:00. W przesyłanym do zamawiającego 

piśmie proszę podać tytuł i numer postępowania ZP/21/MGW/2015 

na adres:  biuro@muzeumgornictwa.pl  lub faksem nr: 32-277-11-25. 

 
Udzielone wyjaśnienia oraz zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

    

    ZATWIERDZAM: 

                                                                                                                 MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO  
                                                                                                                                                     W ZABRZU 
                                                                                                                                                    DYREKTOR 

                                                                                                                                                Bartłomiej Szewczyk 
                             ……………………………………………… 

data, podpis i pieczątka Kierownika Zamawiającego 
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