
 

 

 

 

 

 

          

                     Chorzów, dnia  23.04.2012r. 

 

 

          

 

   

 Sygn. FZ/217/12 

 

                         

Dotyczy:  przetargu pisemnego na „Dostawę szyn tramwajowych oraz szyn kolejowych   

                  - nr sprawy –  FZ/348/2012 

 

                  W związku z przesłanymi pytaniami dotyczącymi przetargu pisemnego pod 

nazwą jak wyżej, wyjaśniam: 

 

 Pytanie 1 

 Proszę o podanie minimalnej ilości jednorazowej dostawy szyn 60 R2 do wskazanego  

            magazynu. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia w gestii Dostawcy podział ilości jednorazowej dostawy szyn, 

wskazuje jedynie ostateczne terminy dostarczenia pełnego zapotrzebowania do 

poszczególnych magazynów, tj.: 

1. Niezwłocznie: 

szyny typy 60 R2/R/220 G1: 

- R-2 Katowice magazyn w ilości 180 mb, 

- R-4 Gliwice magazyn w ilości 360 mb. 

       - ZUR Chorzów magazyn w ilości 576 mb - szyny 60 R2/R/260 G1. 

 

2. Pozostałe szyny typu 60 R2/R/220 G1 w terminach: 

- II połowa sierpnia - R-1 Będzin magazyn – w ilości 108 mb, 

       - lipiec – sierpień ZUR magazyn – w ilości 400 mb, 

                  - wrzesień – październik ZUR magazyn – w ilości 400 mb. 

 

            3.   Szyny typu 49E1/R260  terminy do uzgodnienia: 

       - ZUR magazyn – w ilości 50 mb, 

                  - R-3 magazyn – w ilości 40 mb. 

 

Pytanie 2 

Czy zamawiający dopuszcza dostawę szyn 60R2/R260/18 oraz 60R2/R220G1/18 m wg  

EN 14811 z zastosowaniem obowiązującego dla tej normy przelicznika 59,75 kg/m, a także 

szyny 49E1/R260/15 m wg EN 13674 z zastosowaniem przelicznika 49,39 kg/m co  

w konsekwencji daje nam: 
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- 60R2/R260/18 m – 1458 mb (87,1155 t) 

- 60R2/R220G1/18 m – 576 mb (34,416 t) 

- 49E1/R260/15 m – 90 mb (4,4451 t).  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza przelicznik. Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na 

omyłkowo podane w pytaniu nr 2 ilości szyn: 

- winno być: 60R2/R260/18 mb – 576 m (34,416 t.), 

                     60R2/R220G1/18 mb – 1448 m (86,518 t.) 

 

Pytanie 3  

W związku z faktem, iż cena szyny w znacznym stopniu uzależniona jest od kosztów 

dostawy zwracamy się z prośbą o podanie przez Zamawiającego jakie ilości szyn 

przewiduje Zamawiający do poszczególnych dostaw do miejsc wskazanych w załączniku 

nr 2 do Umowy. 

Odpowiedź: 

Dostawa szyn wg ilości wykazanych w odpowiedzi do pytania nr 1 niniejszego pisma. 

             

     Jednocześnie mając na względzie wymogi zawarte w Rozdziale 5 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zwracamy się o potwierdzenie otrzymania niniejszego 

pisma na adres e-mail: u.nawrot@tram-silesia.pl lub faks nr 32/246 60 61 wew. 467  

z adnotacją  „otrzymano dnia .................”. 

 

         

         

        Zatwierdził: 

      Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

                   i Zaopatrzenia 

        Teresa Jarczyk 


