
   

 

Jaworzno, dn. 15.10.2014r. 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem  

o udzielenie zamówienia nie objętego ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych 

 

 

Dotyczy: przetargu nr 173/A/14 na wyłonienie wykonawców dla realizacji dostaw „Narzędzia        

górnicze, ślusarskie, elektrotechniczne”. 

  W związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wymagań ofertowych do 

przetargu nr 173/A/14 na wyłonienie wykonawców dla realizacji dostaw „Narzędzia        

górnicze, ślusarskie, elektrotechniczne” poniżej cytujemy pytania i podajemy odpowiedź. 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o sprecyzowanie jaki klucz Państwo mają na myśli, ponieważ podane nr. 

Katalogowe 4631320. 57410010 nie występują w katalogu GEDORE. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 29, 30 podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o sprecyzowanie czy chodzi o nasadkę udarową 1” czy 1 ½”. Ponieważ podany 

przez państwa symbol wskazuje na nasadkę 1”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany 

Jest: 

Zadanie 6 poz. 57 – nasadka udarowa 1 ½” 55 729-55 

Winno być: 

Zadanie 6 poz. 57 - nasadka udarowa ½” 55 729-55 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o sprecyzowanie jaki komplet Państwo mają na myśli, ponieważ podany przez 

Państwo nasady udarowe 1” 729 komplet Beta nie występuje w katalogu intersującego nas 

producenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 58 podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 

 



Pytanie nr 4: 

Klucz nastawny „francuz” 4631320 Format, nie występuje u podanego producenta, -

przynajmniej pod takim symbolem-. Czy możemy zaproponować klucz nastawny „Francuz” 

producenta TOYA lub TOPEX, bo tylko oni posiadają taki klucz na rynku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 71 podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o sprecyzowanie czy chodzi o klucze nasadowe ½” 23 szt., czy klucze nasadowe ¼” 

45 części. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany 

Jest: 

Zadanie 9 poz. 18 – Klucze nasadowe ½” 45 części. 

Winno być: 

Zadanie 9 poz. 18 – Klucze nasadowe ¼”  45 części. 

Pytanie nr 6: 

Czy można zaproponować dla tych pozycji zestawy marki TOPEX? Ponieważ NEO nie ma w 

swojej ofercie podanych zestawów, natomiast wchodzi on w grupę kapitałową TOPEX i 

przypuszczamy, iż dlatego przy tych zestawach podana jest nazwa NEO. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany 

Jest: 

Zadanie 9 poz. 24 - zestaw do gwintowania NEO, poz. 26 – zestaw narzynek M 3-12 NEO. 

Winno być: 

Zadanie 9 poz. 24 - zestaw do gwintowania TOPEX, poz. 26 – zestaw narzynek M 3-12 

TOPEX. 

 

 


