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 Wykonawcy 

 zainteresowani udziałem w postępowaniu  
  

            
                                                     

Sprawa 39/2006/RZP 
 
 
Dotyczy: odpowiedzi na pytanie wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków   Zamówienia 

dla  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie    przetargu 
nieograniczonego na: „Dostawę rur stalowych w 2007 r.” 

 
 

 W odpowiedzi ma pytanie, które wpłynęło do zamawiającego w sprawie wyjaśnienia 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę rur stalowych w 2007 r.”                 
na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych - w załączeniu przedstawiamy 
„pytanie wykonawcy  i odpowiedź zamawiającego”. 

Niniejsze wyjaśnienia (odpowiedź) zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia stają się integralną częścią SIWZ i stają się obowiązujące dla Wykonawców 
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rur 
stalowych w 2007 r. 
 
 

Załącznik 1:  Pytanie i odpowiedź. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1 
do pisma z dnia 19.10.2006. 

 
 

 
Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego 

 
 

Dotyczy: treści SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie     
przetargu  nieograniczonego na: „Dostawę rur stalowych w 2007 r.” 

 
Pytanie 
 
Działając na podstawie artykułu 38. ust.1 w związku z artykułem 30 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z prośbą                           
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1. W pkt. II C.) Zdolność Techniczna C.1. ppkt.2 SIWZ wymaga się aby wykonawca dostarczył 
przedmiot zamówienia spełniający warunki ogólne bezpieczeństwa produktów, odpowiadający 
określonym normom lub specyfikacją technicznym potwierdzającym, Ŝe moŜe być bezpiecznie 
stosowany w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych……, natomiast pkt. II C.) C.2.  ppkt. 2 b) 
wymagana jest deklaracja zgodności WE. Dotyczy ona wyrobów posiadających znak CE. Tymczasem 
wyroby górnicze  w tym rury kołnierzowe nie podlegają dyrektywie unijnej.  
W dokumentacji nie był wymagany certyfikat na znak CE czy zatem wystarczającym jest dodanie               
do oferty deklaracji zgodności na znak B (czyli właściwej do certyfikatu na znak B, który spełnia 
wymogi Zamawiającego)? 
 
Odpowiedź 
 
Jednym z dokumentów wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ – pkt. II.C.2.2 akapit drugi 
jest deklaracja zgodności WE. 
Zamawiający podtrzymuje konieczność wystawienia przez Wykonawcę deklaracji zgodności, 
celem wyraźnego stwierdzenia, Ŝe Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia  zgodny                  
z powołanymi w deklaracji dokumentami np. normami, dokumentacjami, warunkami 
technicznymi, certyfikatami itp. Oznaczenie WE w tym wypadku oznacza, Ŝe deklaracja 
zgodności winna być zgodna z przepisami obowiązującymi  na terenie Wspólnoty Europejskiej, 
co w przypadku Wykonawcy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekłada się na fakt,               
Ŝe deklaracja zgodności winna być wykonana zgodnie z PN-EN 45014: 2000  
Wykonawca w ramach swojego uznania, moŜe dodatkowo umieścić w ofercie inne niŜ 
wymagane przez Zamawiającego dokumenty, potwierdzające Ŝe przedmiot zamówienia spełnia 
wymagania Zamawiającego. JeŜeli deklaracja zgodności na znak B potwierdza zgodność wyrobu 
z w/w normą, Zamawiający uzna ten system odniesienia. 
 
 


