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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawy kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów elektroenergetycznych do 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawy kabli energetycznych 
izolowanych oraz przewodów elektroenergetycznych do Południowego Koncernu Węglowego 
S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytanie 
Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego 
 
 
Pytanie: 
 
„Nawiązują do ogłoszonego przetargu nieograniczonego zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia - 
dotyczy wymagań  pkt. IV.5 SIWZ, przewodów z części nr 3 zamówienia: 
 
Część 3 lp. 6 - norma zharmonizowana PN-HD 21.5 dotycząca przewodów typu H05W-F 
300/500V obejmuje tylko konstrukcje o liczbie Ŝył od 2 do 5 I przekrojach Ŝył od 0,75 do 4mm2. 
Przewody 4x10, 4x16 I 5x6 na napięcie 300/500V nie są objęte w/w normą przedmiotową. 
Przewody te mogą być wykonane w oparciu o w/w normę zharmonizowaną i oznaczone jako typ 
05W-F 300/500V.  Na taki przewód producent wystawi deklarację zgodności. 
 
Część 3 lp. 8 - norma zharmonizowana PN-HD 21.3 dotycząca przewodów typu H05V-K 
300/500V obejmuje tylko konstrukcje o liczbie Ŝył 1 i przekrojach Ŝył od 0,75 do l,0mm2. 
Przewody o przekrojach 1,5 i 2,5mm2 na napięcie 300/500V nie są objęte w/w norma 
przedmiotową. Przewody te mogą być wykonane w oparciu o w/w normę zharmonizowaną              
i oznaczone jako typ 05V-K 300/500N/. Na taki przewód producent wystawi deklarację zgodności. 
 
Część 3 Ip. 9 - norma zharmonizowana PN-HD 21.3 dotycząca przewodów typu H07V-K 
450/750A/ obejmuje tylko konstrukcje o liczbie Ŝył 1 i przekrojach Ŝył od 1,5 do 240mm2. 
Przewody o przekrojach 0,75mm2 na napięcie 450/750V nie są objęte w/w norma przedmiotową. 
Przewody te mogą być wykonane w oparciu o w/w normę zharmonizowaną i oznaczone jako typ 



 

07V-K 300/500V. Na taki przewód producent moŜe wystawi deklarację zgodności. 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takich przewodów?” 
 
Odpowiedź: 
 
W przypadku, gdy konstrukcje kabli lub przewodów w zakresie liczby Ŝył lub przekrojów nie są 
objęte normami zharmonizowanym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przewodów 
wykonanych w oparciu o normy zharmonizowane i złoŜenie wystawionej przez producenta 
deklaracji zgodności. Dotyczy to w szczególności przewodów typu H05VV-F, H05V-K i H07V-K 
wskazanych w Części 3 zamówienia oraz norm zharmonizowanych PN-HD 21.3 i PN-HD 21.5. 

Właściwe oznaczenie literowo-cyfrowe w/w przewodów wykonawca winien wpisać  
w kolumnie 4 tabeli zawartej w pkt.I  formularza ofertowego. 

 


