
 
 
 
 
 
 

 

Wydział Zamówień Publicznych 

ul. Grunwaldzka 37 

43-600 Jaworzno 

tel. +48 32 618 52 01 

fax.+48 32 615 59 42 

 

 
 
 
 

 

 
Jaworzno, dn. 24.04.2014 r. 
 
 

 
 
 

Wykonawcy zainteresowani 
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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawy strzemion do 
łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształtowników typu „V” dla TAURON 
Wydobycie S.A.” - sprawa nr 09/2014/EEZP/MN 
 

 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 
 

W związku z otrzymanym wnioskiem dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy 

chodnikowej z kształtowników typu „V” dla TAURON Wydobycie S.A.”, na podstawie art. 38 

ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy i udzielamy 

odpowiedzi.  

 
 
Pytanie: 
 
„Zamawiający określił w SIWZ Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia w pkt.2.1.1 3) rodzaj, typ, 
konstrukcję strzemion wg normy PN-G-15011:2011, w pkt 2.1.1.1 2) rodzaj śrub i nakrętek, 
w pkt. 2.1.1.1 3) materiał na jarzma. Zgodnie z SIWZ Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia pkt. 
2.1.1.1 nie może wymagać parametru średniej nośności zsuwanej dla strzemion gdyż jeżeli 
określony został materiał, konstrukcja i kształt to parametry powyższe są jednoznaczne i 
wystarczające a nośność zsuwna jest badaniem dla danego typu konstrukcji, materiału a 
przede wszystkim kształtownika V – czyli innego materiału i nie odnosi się bezpośrednio a 
tylko pośrednio do strzemion. Dlatego między innymi stworzono normę PN-G-15011:2011 
aby jednoznacznie określić konstrukcję i materiały, które zawsze gwarantują dane 
parametry. 
Dodatkowo należy zauważyć fakt pracy w/w strzemion. Norma PN-G-15000-11 określa 
„Badania złącz prostych odcinków kształtowników korytkowych” – a wszystkie strzemiona 
będą pracowały na odrzwiach obudowy łukowej podatnej. W związku z powyższym wartość 
nośności zsuwnej takiego badania jest niemiarodajna w stosunku do rzeczywistych 
warunków pracy w/w strzemion. 



 

 
 
 

 Wnosimy o modyfikację SIWZ tj. o usunięcie pkt 2.1.1.1 1) (kształt określa norma   
PN-G-15011 ani DTR), pkt. 2.1.1.1 4), pkt 2.1.1.1 5), pkt 2.1.1.2 4) i pkt. 2.1.1.2 5) jako 
skutecznie ograniczających konkurecje. 
             Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego stanowiska w sprawie w/w 
przetargu. Pragniemy nadmienić, że firma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jest 
dostawcą strzemion dla Spółek Węglowych i niezrozumiałe jest dla nas ograniczanie 
konkurencji.” 

 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 

 


