
 

 
 
 
 

      Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie 

 zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
 zamówień publicznych 

 
Jaworzno, dn. 16.12.2014 r. 

 
 
dotyczy: Odpowiedzi na pytanie zadane do przetargu nieograniczonego nr ref. 

2014/TWD/TWD/03715/L (226/A/14) pt. „Dostawa ognioszczelnych stacji 
transformatorowych dla TAURON Wydobycie S.A Zakładu Górniczego Sobieski.” 

 
 
W związku z otrzymanym pismem dotyczącym przetargu nieograniczonego  
nr ref. 2014/TWD/TWD/03715/L (226/A/14), poniżej cytujemy pytanie oraz udzielamy 
odpowiedzi. 

 
 
 

Pytanie 
W "Szczegółowym zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia" w punkcie I. Przedmiot 
zamówienia: Zadanie nr 1 jest napisane, że dostarczana stacja transformatorowa o 
mocy min. 630kVA powinna posiadać dwa uzwojenia wtórne (przekładnia 6/1/0,5kV), 
natomiast z punktu III. Wymagania techniczne: wynika, że jedno uzwojenie na napięcie 
1kV (punkt 1.1.1 b), punkt 1.1.1 h)). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w tym zakresie. 

 
Odpowiedź 

Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje sprostowania 
omyłki pisarskiej wymagań ofertowych . 
 

1) Wymagania ofertowe pkt II 
 
Jest:  
 
„pkt II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa ognioszczelnych stacji transformatorowych dla TAURON Wydobycie S.A 
Zakładu Górniczego Sobieski. w tym: 
- Zadanie nr 1 Dostawa fabrycznie nowej górniczej ognioszczelnej stacji   
    transformatorowej o przekładni 6/1/0,5kV i mocy co najmniej 630 kVA    – 1 kpl..” 
 
 
Winno być: 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa ognioszczelnych stacji transformatorowych dla TAURON Wydobycie S.A 
Zakładu Górniczego Sobieski. w tym: 
- Zadanie nr 1 Dostawa fabrycznie nowej górniczej ognioszczelnej stacji   
    transformatorowej o przekładni 6/1/kV i mocy co najmniej 630 kVA    – 1 kpl..” 
 



2) Załącznik nr 1 do wymagań ofertowych 
 
Jest:  
 
„I. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Dostawa ognioszczelnych stacji transformatorowych dla TAURON Wydobycie S.A 
Zakładu Górniczego Sobieski. 

Dostawa obejmuję dwa zadania tj. 
 
Zadanie  nr 1 Dostawa fabrycznie nowej górniczej ognioszczelnej stacji 
transformatorowej o przekładni 6/1/0,5kV i mocy co najmniej 630 kVA  – 1 kpl.” 
 
Winno być: 
 
„I. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Dostawa ognioszczelnych stacji transformatorowych dla TAURON Wydobycie S.A 
Zakładu Górniczego Sobieski. 

Dostawa obejmuję dwa zadania tj. 
 
Zadanie  nr 1 Dostawa fabrycznie nowej górniczej ognioszczelnej stacji 
transformatorowej o przekładni 6/1/kV i mocy co najmniej 630 kVA  – 1 kpl.” 
 

3) Zapytanie ofertowe 
 
Jest:  
 

L.P. Towar/ Usługa Ilość JM Uwagi 

1 Dostawa fabrycznie nowej górniczej ognioszczelnej 
stacji transformatorowej o przekładni 6/1/0,5kV i 
mocy co najmniej 630 kVA 

1 kompl.  

 
Winno być: 

 
 

L.P. Towar/ Usługa Ilość JM Uwagi 

1 Dostawa fabrycznie nowej górniczej ognioszczelnej 
stacji transformatorowej o przekładni 6/1/kV i mocy 
co najmniej 630 kVA 

1 kompl.  

 
Pozostałe zapisy wymagań ofertowych nie ulegają zmianie. 
Powyższe sprostowanie omyłki pisarskiej nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 


