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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych 
dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 
 
 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek 
połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, 
na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania 
Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 

 

Pytanie 1 
 

W związku z. wykluczającymi się wzajemnie opisami zawartymi w pkt 3 - Szczegółowy opis  
dla poszczególnych części zamówienia: część nr 1 rury stalowe bez kołnierzy (bez szwu) zakres średnic  
508-26,9 mm, wielkość dostaw rur - 1883 mb, str. 21 oraz załącznik nr la - szczegółowa specyfikacja 
przedmiotu zamówienia część nr 1 zamówienia rury stalowe bez kołnierzy bez szwu LP.3. średnica 
zewnętrzna [mm] - 600, grubość ścianki [mm] 10,0 materiał - 18G2A. 

Rury takie nigdzie w Polsce nie występują i nie SA produkowane - PN-80 H-74219 rury bez szwu 
walcowane na gorąco ogólnego zastosowania w gat. 18G2A str. 8 normy: 

-Tablica 2. średnica zewnętrzna mm - kończy się na średnicy 508 i grubości ścianek od 11 mm   do 30,0 mm 

To samo dotyczy norm europejskich PN-EN 10216-2. PN-EN 10216-3, PN-EN10216-4  
wg których produkowany zakres rur b/szwu kończy się na średnicy 508,0, a rury o średnicy 600 mm nie są 
produkowane ani bez szwu jak równieŜ ze szwem. MoŜna jedynie produkować rury przewodowe  
o średnicy 610 mm ale ze szwem  spawane wzdłuŜnie lub spiralnie. 

 
 



 2

Odpowiedź: 
 
 Zamawiający rezygnuje z zakupu rury ujętej w części nr 1 zamówienia pod pozycją 3 tj. rury o średnicy 
zewnętrznej 600 mm,  grubości 10,0 mm, w ilości 15 mb.  
W związku z tym zmianie ulega SIWZ. Zmiana polega na wykreśleniu w/w pozycji z: 
1.  Załącznika nr 1a do SIWZ  –  tabela do opisu przedmiotu zamówienia  –  Część nr 1 zamówienia – 

„Rury stalowe bez kołnierzy (bez szwu); 
2.  Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – Część nr 1 zamówienia : „Rury stalowe bez kołnierzy 

(bez szwu)”. 
 


