
Chorzów, dnia 25.09.2017 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: ZUR/491/2017. 

 

W związku z wnioskiem Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Zakup piast kół biegowych z pierścieniami dociskowymi 

wraz z dostawą do trzech wagonów typu 116 Nd” – nr sprawy: ZUR/491/2017 – wyjaśniamy: 

                       

Wniosek Wykonawcy: 

Przedstawiony przez Państwa opis przedmiotu zamówienia jest niewystarczający dla 

wykonania zamówienia. Nie da się wykonać takich elementów ze zdjęcia czy z wymiarów 

gabarytowych. Aby wykonać przedmiotowe elementy wymagana jest szczegółowa 

dokumentacja techniczna.  Będąc w posiadaniu detali, nie jest czymś nadzwyczajnym 

wykonać taką dokumentację. 

Czy mamy rozumieć, że zamawiający nie posiada dokumentacji? 

Jeżeli zamawiający nie posiada dokumentacji, rozumiemy, że zamawiający udostępni detale 

oferentom w celu opracowania takiej dokumentacji. 

Aby określić rodzaj materiału, z którego wykonane są elementy, należy wykonać 

analizę metalograficzną. Tutaj również niezbędne będzie udostępnienie detali oferentom. 

O wiele prościej byłoby, aby dokumentację oraz skład materiału określił zamawiający. 

Jeżeli zamawiający skierował zapytanie do wąskiej grupy posiadaczy dokumentacji (zdobytej 

prawdopodobnie w sposób niejednoznaczny), to nasuwa się uwaga o zwalczaniu przez niego 

uczciwej konkurencji   i   utrudnianie przeprowadzenia uczciwego postępowania. Jest to 

oczywiście działanie na szkodę własnej firmy. 

Zadajemy zatem pytania: 

1. Dlaczego zamawiający i w imię czyjego interesu udostępnił dokumentację niektórym 

firmom? 

2. Czy zamawiający dysponuje potencjałem, aby wykonać dokumentację oraz określić 

skład chemiczny materiału? 

3. Dlaczego zamawiający ucieka od uczciwego sposobu przeprowadzenia tego 

postępowania kolejny już raz? 

 

Pytanie nr 1 

Dlaczego zamawiający i w imię czyjego interesu udostępnił dokumentację niektórym 

firmom? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada dokumentacji elementów będących przedmiotem umowy. 

Wobec tego nie mógł udostępnić jej innym firmom. 

 

Pytanie nr 2 

Czy zamawiający dysponuje potencjałem, aby wykonać dokumentację oraz określić skład 

chemiczny materiału? 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje potencjałem, aby wykonać dokumentację techniczną oraz 

określić skład chemiczny materiału. 

 

Pytanie nr 3 

Dlaczego zamawiający ucieka od uczciwego sposobu przeprowadzenia tego postępowania 

kolejny już raz? 

Odpowiedź: 

Zamawiający co roku ogłasza postępowanie (nr sprawy ZUR/491/2017) na zakup piast kół 

biegowych z pierścieniami dociskowymi do wagonów typu 116 Nd produkcji Alstom 

Konstal  w formie przetargu pisemnego. 

Do przetargu może przystąpić każdy Wykonawca, który oferuje do sprzedaży w swojej 

ofercie przedmiot umowy zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia, spełnia warunki 

udziału oraz złoży dokumenty wymagane w postępowaniu w terminie do dnia  

02.10.2017 r. godz. 12:00. 

  

 


