
        Chorzów, dnia 21.06.2016 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: FZ/368/2016. 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa akcesoriów torowych – części montażowe 

nawierzchni torowej” – nr sprawy: FZ/368/2016, wyjaśniamy: 
 

Pytanie 1:  

W załączniku nr 1 SIWZ, pozycji 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia widnieje łapka sprężysta 

SB-8 w ilości 16 300 sztuk. Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo zamiennie 

stosowanie łapki sprężystej SB-7 w przedmiotowym postępowaniu. Nie bez znaczenia jest 

fakt, iż do tej pory we wcześniejszych postępowaniach dopuszczaliście Państwo stosowanie 

m.in. łapki sprężystej SB-7. Zgodnie z WTWiO ILK3D-5183-5/2007E.P. łapka sprężysta SB-

7 jest powszechnie stosowana w przytwierdzeniach szyn do podkładów strunobetonowych. 

Mając na uwadze powyższe informacje proszę o dopuszczenie do specyfikacji przetargowej 

łapki sprężystej SB-7, względnie przesłania dokumentu normatywnego np. Warunków 

Technicznych Wytwarzania i Odbioru łapki SB-8. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza dostawy zamiennej łapki SB-7. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, iż aktualnie nie dysponuje dokumentami normatywnymi. 

 

Pytanie 2: 

Proszę również o przesłanie zwymiarowanego rysunku przekładki z poz. 11,  

a mianowicie PKW-4905. 

 

Odpowiedź: 

W zestawieniu w pozycji nr 11 wystąpił błąd. Prawidłowy zapis „PKW- 49PS”. 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

 

a) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia poz. 11 jest: Przekładki PKW- 4905; 

winno być: Przekładki PKW- 49PS, 

b) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy poz. 11 jest: Przekładki PKW- 4905; winno być: 

Przekładki PKW- 49PS, 

c) Załącznik nr 1 do wzoru umowy poz. 11 jest: Przekładki PKW-4905; winno być: 

Przekładki PKW-49PS. 

 

Jednocześnie w załączeniu zmodyfikowany formularz ofertowy w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie 3: 

Odnośnie załącznika nr 1 do SIWZ, asortyment pkt.7 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza dostawę 

alternatywną SB-7 lub SB-4 do SB-8. Zarówno łapka SB4 jak i łapka SB7 zapewniają 

wysoką jakość zamocowania w węźle przytwierdzenia oraz dają gwarancję stabilność pracy 

łapki w czasie eksploatacji - podobnie jak łapka SB8. Dodatkowo łapki SB4 oraz SB7 

umożliwiają bardzo szybki montaż punktu mocującego.  



 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza dostawy zamiennej łapki SB-7 oraz SB-4. 

 

Pytanie 4:  

Odnośnie załącznika nr 1 do SIWZ, asortyment pkt.11 

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących przekładki podszynowej PKW-4905. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź jak w punkcie 2. 

 

Pytanie 5: 

Odnośnie wzoru umowy §1 ust. 3: 

Czy Zamawiający przewiduje określenie minimalnej ilości dostarczanych materiałów  

w ramach pojedynczego zamówienia do określonego magazynu Komórek Organizacyjnych 

Zamawiającego? Informacja ta jest niezbędna do przygotowania prawidłowej kalkulacji 

kosztów.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje określenia minimalnej ilości materiałów, które zostaną 

zamówione. 

 

Pytanie 6: 

Odnośnie wzoru umowy §1 ust. 4: 

Czy Zamawiający przewiduje określenie gwarantowanej minimalnej ilości materiałów, które 

zostaną zamówione przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje określenia gwarantowanej minimalnej ilości materiałów, które 

zostaną zamówione. 

 

Pytanie 7: 

Odnośnie wzoru umowy §5 ust. 5: 

Prosimy o wyjaśnienie to jest wytłumaczenie, w którym momencie dochodzi do dostawy 

materiału. Czy prawidłowa jest interpretacja, iż chwilą dostawy materiału jest zapewnienie 

kupującemu możliwości odebrania nabytej rzeczy, gdy rzecz została mu faktycznie 

zaofiarowana do wydania w miejscu dostawy, a więc niezależnie od tego, czy kupujący 

rzeczywiści przejął rzecz do swojej dyspozycji? 

 

Odpowiedź: 

Według Zamawiającego chwilą dostawy jest dostarczenie materiałów zgodnych z opisem 

zawartym w przedmiocie zamówienia do miejsca dostawy w rozumieniu § 1 ust. 7 wzoru 

umowy. 

 

Pytanie 8: 

Odnośnie wzoru umowy §6 ust. 1 pkt 1.1 ppkt. a): 

Czy Zamawiający przewiduje modyfikację zapisów poprzez obniżenie kar umownych: 

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy do poziomu 10% 

wartości umowy netto 



- wynikających z opóźnienia lub zwłoki w dostawie w zakresie ujętym w zamówieniu do 

poziomu 0,5% ceny netto niedostarczonego materiału za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki 

licząc od wyznaczonego terminu dostawy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji zapisów umownych dotyczących kar. 

 

Pytanie 9: 

W  nawiązaniu  do  przetargu  na  dostawę akcesoriów torowych nr sprawy FZ/368/2016  

proszę  o  wyjaśnienie    łapki sprężystej ponieważ  stosowane  są  dwa  rodzaje  łapek albo 

SB-4 ,albo SB-7 a w  formularzu ofertowym  jest  łapka  SB-8 

 

Odpowiedź: 

Na rynku dostępna jest łapka SB-8, którą Zamawiający preferuje i nie dopuszcza dostawy 

zamiennych łapek SB-4 lub SB-7. 


