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Dotyczy: postępowania nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie 
przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej dla realizacji dostaw: 
„Górnicze węŜe i przewody hydrauliczne, wysokociśnieniowe”.    
 

W związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi warunków wymagań ofertowych, 
przetargu nieograniczonego nr 188/A//10 na „Górnicze węŜe i przewody hydrauliczne, 
wysokociśnieniowe” – dostawy w okresie 01.01.2011 r. do 31.01.2012 r dla zamówień 
wystawionych do 31.12.2011r informujemy. 
 
I Zapytanie: 
„Prosimy o wyjaśnienie, co naleŜy rozumieć pod pojęciem: deklaracji zgodności, 
zaakceptowanej przez akredytowaną do badań jednostkę, Ŝe produkt spełnia wymagania 
prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uŜytku  
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.  
Prosimy o odpowiedź czy wystarczy opinia o akceptacji wzoru deklaracji zgodności wydana 
przez jednostkę akredytowaną.” 
 
Odpowiedź: 
NaleŜy dostarczyć deklarację zgodności, nie jest konieczna jej akceptacja przez 
akredytowaną do badań jednostkę. Zostanie dokonana zmiana treści zapisów  
w wymaganiach ofertowych:  

• pkt III/13.n;  
• załącznik nr 1 Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia  

w zawartości oferty technicznej;  
• załącznik nr 2 Wzór  oferty technicznej w pkt 13.3   

Jest: 
„Deklaracja zgodności, zaakceptowana przez akredytowaną do badań jednostkę, Ŝe 
produkt spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie 
wprowadzenia na rynek i do uŜytku w podziemnych wyrobiskach zakładów  
górniczych.” 

Zmienia się na: 
 „Deklaracja zgodności, Ŝe produkt spełnia wymagania prawa polskiego i Unii 
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uŜytku w podziemnych 
wyrobiskach zakładów  górniczych.” 

Zmiana do wymagań ofertowych: www.pkwsa.pl 
 
 
 
II Zapytanie: 
„Czy w przypadku wzięcia udziału w aukcji, wygrywa tylko jeden oferent, czy wygrana 
jednego zadania moŜe być rozłoŜona pomiędzy kilku oferentów.”  
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Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt XIV / 1 wymagań ofertowych: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych. Przez ofertę częściową rozumie się złoŜenie oferty cenowej w pełnym zakresie 
danego zadania, w innym przypadku oferta zostanie odrzucona.” 
Jak wynika z powyŜszych zapisów w zakresie jednego zadania wygrywa tylko jeden oferent. 
 
 
Załączniki: 
1x Wymagania ofertowe 
1x Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia 
1x Załącznik nr 2 Wzór oferty technicznej 


