
 

 

Chorzów, dnia 13.11.2012. 

Sygn. DW/FZ/ 3475 /12 

 

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/ZUR/590/2012. 

 

 

W związku z pytaniem Wykonawcy do postępowania prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatury i akcesoriów elektrycznych wagonu 

105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja 

infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą” – część nr 11 – Akcesoria i przewody elektryczne”, 

wyjaśniamy: 

 

PYTANIE 1: 

Czy przewody muszą posiadać potwierdzenie normy PN-K-02511:2000 wystawione przez 

producenta czy przez notyfikowaną jednostkę badawczą? 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca do złożonej oferty obejmującej przewody elektryczne musi załączyć świadectwa 

potwierdzające ich bezpieczeństwo przeciwpożarowe zgodnie z normą PN-K-02511:2000 

wystawione przez uprawnione jednostki techniczno-badawcze.  

 

PYTANIE 2: 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu dostaw pierwszej części towaru 

przewidzianą na 12.12.2012 na termin późniejszy? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia (opóźnienia) terminu dostawy pierwszej 

części towaru, który został określony na dzień 12.12.br. o czas wynikający z ostatecznego 

terminu podpisania umowy. 

 

PYTANIE 3: 

Czy w pozycji 19 Wkładka topikowa nożowa do RBK 00/160 A 690V 150A Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie wkładki WT-00 125A? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza w pozycji 19 Tabeli nr 1 możliwość zastosowania wkładki 

WT-00 125A. 

 

PYTANIE 4: 

Czy w pozycji 104 Zamawiający dopuszcza zastosowanie koszulki termokurczliwej o 

wymiarze 25,4/12,7? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza w pozycji 104 Tabeli nr 1 możliwość zastosowania koszulki 

termokurczliwej o wymiarze 25,4/12,7. 

 

 



 

PYTANIE 5: 

Czy dla pozycji od 33 – 36 Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania wstawek 

kalibrowych VDII? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający dopuszcza w pozycji od 33 do 36 Tabeli nr 1 możliwość zastosowania wstawek 

kalibrowych VDII. 

 

PYTANIE 6: 

Proszę określić poziom IP dla pozycji 162,162. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający dla pozycji 162 Tabeli nr 1 nie precyzuje wymagań dotyczących  

IP zastrzegając, że przedmiotowy sygnalizator cofania zamierza umieścić na zewnątrz,  

w podwoziu wagonu, w jego tylnej części. Z uwagi na powyższe urządzenie musi posiadać 

odpowiedni stopień ochrony zapewniający jego bezawaryjną i trwałą pracę.  
  

 

 


