
 
 

Jaworzno, dnia 29.09.2006 r. 
 
 

Wykonawcy  

zainteresowani udziałem w postępowaniu 

  
 

 
Sprawa nr 28/2006/RZP 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów i drutów 
elektroenergetycznych w 2007 r. do Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

 
 

ROZSTRZYGNI ĘCIE PROTESTU 
 
Niniejszym informujemy, Ŝe po rozpatrzeniu wniesionego przez Wykonawcę - DRUT-PLAST  
Fabryka Kabli i Przewodów Sp. z o.o. w Wałczu protestu z dnia 21.09.2006 r. , otrzymanego w dniu 
22.09.2006 r., zamawiający – Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, działając na 
podstawie art. 183 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieni publicznych 
(Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami ) dalej zwaną „ustawą”:  

- oddala protest w zarzucie 1 oraz uwzględnia protest względem zarzutu 2, 3 i dokonuje 
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak poniŜej. 

1. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części w oparciu  
o definicje zawarte w „PN-E-01001:1997 Słownik terminologiczny elektryki – Kable  
i przewody.” przyjmując, Ŝe: 

• Kabel jest to wyrób przemysłowy składający się z jednej lub większej liczby Ŝył 
izolowanych, w powłoce oraz ewentualnie w osłonie ochronnej i pancerzu. 

• Przewód jest to wyrób przemysłowy składający się z jednego lub kilku skręconych 
drutów albo z jednej lub większej liczby Ŝył izolowanych bez powłoki lub w powłoce 
niemetalowej. 

Dodatkowym kryterium wydzielenia części zamówienia był podział kabli i przewodów wg 
napięć znamionowych na: 

• kable i przewody powyŜej 1kV, które wymagają dopuszczenia do stosowania                       
w zakładach górniczych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.04.2004r. 
w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U.99 
poz.1003) 

• kable i przewody do 1kV, które nie wymagają w/w dopuszczenia. 

Zdaniem zamawiającego podział przedmiotu zamówienia na części z zastrzeŜeniem, iŜ oferta 
częściowa musi obejmować pełny zakres danej części zamówienia (pkt VI SIWZ) nie narusza 
zasad uczciwej konkurencji i równego dostępu do zamówienia.  
 
 
 
 
 



 
Wykonawcą moŜe zostać zarówno producent jak i inny podmiot np. przedstawiciel handlowy, 
hurtownia. Oferta moŜe obejmować kable i przewody dowolnych producentów, pod warunkiem 
spełnienia wymagań technicznych określonych w SIWZ. Zatem protest w części a) uznajemy 
jako bezzasadny. 
Ponadto informujemy, iŜ nie jest prawdą, Ŝe zamawiający przyjął podmiotowe kryteria udziału                       
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
2. Przedmiot zamówienia w kaŜdej części oraz w kaŜdej pozycji został opisany słownie.                   

Nie podano norm, wg których kable lub przewody mają zostać wykonane poniewaŜ kaŜdy                        
z producentów stosuje własne normy zakładowe lub specyfikacje techniczne. Kryterium 
jakościowym potwierdzającym spełnienie oczekiwań zamawiającego są zaświadczenia podmiotu 
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Wymagane zaświadczenia określono              
w pkt. C2.2 SIWZ. 
SIWZ nie wskazuje znaków towarowych. Oznaczenia literowe wprowadzone przez 
zamawiającego do SIWZ zostały oparte na ogólnie stosowanych w Polsce zasadach oznaczania 
kabli i przewodów symbolami literowymi. Oznaczenia te naleŜy traktować jako przykładowe. 
Zamawiający zgodnie z PZP dopuszcza stosowanie rozwiązań równowaŜnych. Świadczy o tym 
np. formularz ofertowy, w którym umieszczono dodatkową kolumnę „Oznaczenie wg Oferenta” 
lub załącznik nr 1 do projektu umowy, w którym oznaczenia literowe zostały wykropkowane. 
Według zamawiającego Oferent doskonale zna stosowany w Polsce sposób oznaczania kabli               
i przewodów symbolami literowym poniewaŜ jego oferta, zawarta w katalogu dostępnym na 
stronie internetowej równieŜ opiera się na tej metodzie. 
JednakŜe uwzględniając protest oferenta w części b) zamawiający modyfikuje SIWZ 
wprowadzając do opisu przedmiotu zamówienia słowa „lub równowaŜny”. Ponadto  opis 
przedmiotu zamówienia uzupełnia o wymagane normy i akty prawne, a w zakresie liczby                      
i przekroju znamionowego Ŝył powrotnych odnosi się do postanowień normy PN-G-42041:1997. 
 

3. Uwzględniając protest oferenta w części c) zamawiający wyłącza z przedmiotu zamówienia 
podgrupy 3 i 4 części 3 SIWZ (przewody nawojowe) oznaczone przez zamawiającego 
symbolami DNE155 i DN2E200. 

 
Od niniejszego rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie zgodnie z Rozdziałem III           
Dział VI ustawy. 

 
 
 
          
 
 
 


