
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Jaworzno, 12.11.2013 r. 

 

 

Wykonawcy  

                                                                                          zainteresowani postępowaniem  

                                                                                    o udzielenie zamówienia nie objętego    

                                                                              ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

 

 

TI/II/156/11/2013/4336 

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej                           

nr 210/A/2013 na  „Dostawę sprzętu małej mechanizacji dla potrzeb Południowego   

Koncernu Węglowego S.A.”. 

 

 

               W związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wymagań ofertowych 

do przetargu nieograniczonego nr 210/A/2013 na „Dostawę sprzętu małej mechanizacji dla 

potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.” poniżej cytujemy pytania Sprzedającego                      

i podajemy odpowiedzi Kupującego: 

 

1. Pytanie: 

 

             Wnioskujemy o dopuszczenie w przetargu nieograniczonym nr 210/A/2013 

możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania. 

Aktualnie sformułowany SIWZ w punkcie XIV podpunkt nr 1 uniemożliwia składanie ofert 

na poszczególne zadania przetargu. 

Według SIWZ przedmiotowego przetargu jedno zadanie obejmuje 10 poniższych zadań 

cząstkowych: 

 

1. Zakrętak hydrauliczny ZHU 1800 El lub równoważny – 25 kpl. 

2. Górniczy agregat hydrauliczny typ GAH lub równoważny – 4 kpl. 

3. Zakuwarka S3 Ecoline lub równoważna – 1 kpl. 

4. Przecinarka EM3 Ecoline lub równoważna – 1 kpl. 

5. Skórowarka USM 2.2 lub równoważna – 1 kpl. 

6. Pompa MPH1 lub równoważna – 2 kpl. 

7. Przecinak SR-42 lub równoważny – 2 kpl. 

8. Pilarka łańcuchowa spalinowa Stihl lub równoważna – 7 kpl. 

9. Wiertarka hydrauliczna WHU 150 lub równoważna – 2 kpl. 

10. Klucz pneumatyczny udarowy SRP 2500K lub równoważny – 2 kpl. 

 

                Sformułowanie jednego zadania w SIWZ zamiast 10 zadań częściowych ogranicza 

producentom poszczególnych urządzeń złożenie ofert częściowych na wybrane zadania                 

w sposób bezpośredni. Powoduje też automatyczne ograniczenie liczby oferentów                              
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w przedmiotowym zadaniu co w efekcie ostatecznym utrudni PKW S.A.  uzyskanie 

najniższych cen. 

 

 

Odpowiedź: 

 

Kupujący podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 

 

 

2. Pytanie: 

 

           Jako producent urządzeń równoważnych do kluczy ZHU-1800 EL wnioskujemy                

o zmianę parametrów technicznych ujętych w załączniku nr1: 

 

Pozycja 1) Zakrętak hydrauliczny udarowy ZHU 1800 EL lub równoważny 

                  - znamionowy moment dokręcania: 1800 Nm – zmiana na 1700 Nm 

                  - waga: 6,6 kg – zmiana na 7,4 kg 

                  - max. szerokość zakrętaka 90 mm – zmiana na 104 mm  

                  - max. długość zakrętaka 245 mm – zmiana na 324 mm 

 

              2) Górniczy agregat hydrauliczny typu GAH-71/16/16s/w wraz z wyposażeniem  

                  dodatkowym lub równoważny zwracamy się z prośbą o przesłanie rysunku   

                   technicznego określającego wymagania zamawiającego odnośnie platformy na   

                   ramie do zamontowania ognioszczelnego wyłącznika stycznikowego do agregatu. 

 

           Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” jej podstawą jest zasada 

zapewnienia przedsiębiorcom równego traktowania i równej możliwości konkurowania                  

w pozyskiwaniu zamówień.  Przedstawiony przez  nas powyżej zakres zmian dotyczących 

zakrętaka  z punktu wiedzy technicznej jest minimalny a dokonane zmiany zaoferowanie              

w przedmiotowym przetargu naszego zakrętaka SPITZNAS typ 6 1516 0010, który 

umożliwia wykonanie identycznych zadań jakie spełnia zakrętak hydrauliczny udarowy                

ZHU 1800 EL. Zaproponowana przez nas minimalna modyfikacja parametrów technicznych 

spowoduje konkurencję cenową co przedłoży się na uzyskanie znaczących oszczędności              

w tym postępowaniu. 

W załączeniu ulotka naszego zakrętaka udarowego SPITZNAS typ 6 1516 0010. 

 

Odpowiedź: 

 

Pozycja 1 i 2)  Kupujący podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 

 

 

 


