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 Wykonawcy 

 zainteresowani udziałem w postępowaniu 
   

 
            

                                           
Sprawa 28/2006/RZP 

 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków   

Zamówienia dla  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie    
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kabli energetycznych izolowanych 
oraz przewodów i drutów elektroenergetycznych w 2007 r. do Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. ” 

 
 

 
 W odpowiedzi ma pytania, które wpłynęły do zamawiającego w sprawie wyjaśnienia 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kabli 
energetycznych izolowanych oraz przewodów i drutów elektroenergetycznych w 2007 r.   
do Południowego Koncernu Węglowego S.A.” w załączeniu przedstawiamy zadane przez 
wykonawcę pytania oraz odpowiedź zamawiającego. 

 

 

Załącznik 1:  Pytania i odpowiedź. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                     



Załącznik 1 
do pisma z dnia 20.09.2006. 

 
 

Pytania wykonawcy i odpowiedź zamawiającego 
 
 

Dotyczy: treści SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie     
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kabli energetycznych izolowanych oraz 
przewodów i drutów elektroenergetycznych w 2007 r. do Południowego Koncernu                     
Węglowego S.A. ” 

 
 

Na podstawie artykułu art. 38 ust. 1 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.                 

z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zwracamy się z prośba o wyjaśnienie czy Zamawiający 
dopuszcza złoŜenie oferty na kable róŜniące się wyłącznie przekrojem Ŝyły ochronnej: 
 

Pytanie nr 1.  

Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowane kabla YHKGXSekyn 3x120/50mm
2  0,6/1 kV 

będącego zamiennikiem kabla z części nr 1 zad. 1a) YHKGXSekyn 3x120/35mm
2  0,6/1 kV (35 mm2 

– przekrój Ŝyły ochronnej podany przez Zamawiającego). 
 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowane kabla YHKGXSekyn 3x120/50mm
2   3,6/6 kV 

będącego zamiennikiem kabla z części nr 2 zad. 1a) YHKGXSekyn 3x120/30mm
2  3,3/6 kV (30 mm2 

– przekrój Ŝyły ochronnej podany przez Zamawiającego). 
 

Pytanie nr 3.  

Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowane kabla YHKGYFtlyn 3x185/27mm
2  3,6/6 kV 

będącego zamiennikiem kabla z części nr 2 zad. 2 a) YHKGYFtlyn 3x185/30mm
2  3,3/6 kV (30 mm2 – 

przekrój Ŝyły ochronnej podany przez Zamawiającego). 
 

Pytanie nr 4.  

Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowane kabla YHKGYFtlyn 3x120/25mm
2  3,6/6 kV 

będącego zamiennikiem kabla z części nr 2 zad. 2 b) YHKGYFtlyn 3x120/30mm
2  3,3/6 kV (30 mm2 – 

przekrój Ŝyły ochronnej podany przez Zamawiającego). 
 

Pytanie nr 5.  

Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowane kabla YHKGYFtlyn 3x35/16mm
2  3,6/6 kV 

będącego zamiennikiem kabla z części nr 2 zad. 2 c) YHKGYFtlyn 3x35/25mm
2  3,3/6 kV (25 mm2 – 

przekrój Ŝyły ochronnej podany przez Zamawiającego). 
 
Odpowiedź: 
 

Dopuszczamy złoŜenie oferty na kable energetyczne izolowane oraz przewody elektroenergetyczne 
róŜniące się wyłącznie przekrojem Ŝyły ochronnej pod następującym warunkiem: 

 - oferowane kable energetyczne izolowane lub przewody elektroenergetyczne będą charakteryzowały 
się nie gorszymi parametrami Ŝyły ochronnej tzn. przekrój Ŝyły ochronnej będzie równy lub 

większy od przekroju Ŝyły ochronnej podanego w SIWZ dla danego typu kabla lub przewodu. 


