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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę łańcuchów manganowych do pław nawigacyjnych, szakli, 
krętlików, zawiesi z liny stalowej” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/38/10 
 
Dnia  4  i 5 października 2010r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści: 
 
Pytanie nr 1:   
Prosimy o wyjaśnienie specyfikacji wyspecyfikowanych przez Zamawiającego zawiesi zgodnie z 
punktem III rozdziału XIV SIWZ- tabela, pozycje 13-15, w kontekście obowiązującej normy PN-
EN 13414-1. Zamawiający określa parametry dostarczanych zawiesi w sprzeczności z 
obowiązującą normą, w której stosowne parametry DOR powiązane są ściśle z długością i 
średnicą liny stalowej, z której wykonywane jest zawiesie. W związku z powyŜszym, prosimy o 
odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje w miejsce pozycji wyspecyfikowanych w ww. tabeli- 
pozycje 13-15, dostawę zawiesi, produkowanych zgodnie z norma PN-EN 13414-1, 
uwzględniających wyspecyfikowane w SIWZ wartości DOR, według zestawienia jak poniŜej: 
 
L.P. Nazwa i opis przedmiotu j.m. ilość Miejsca dostaw 
13. Zawiesie z liny stalowej, 1 cięgnowe, fi=22 mm, L=1,14m, 

DOR 5,2 t (zakończone z dwóch stron zaciskiem bez kauszy) 
Szt. 2 BON  

Świnoujście 
14. Zawiesie z liny stalowej 1 cięgnowe, zakończone z dwóch  

stron pętlami, zaciskowe, fi-24 mm, L-1,3 m, DOR 6,3t 
Szt. 2 BON 

Świnoujście 
15. Zawiesie z liny stalowej 1 cięgnowe, fi-22mm, L-4,5 m,  

DOR 5,2 t 
Szt. 2 BON 

Świnoujście 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759.) Zamawiający, w związku z 
prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 
Odpowied ź na pytanie 1   
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień 
publicznych wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
w: 
  - Rozdziale XIV ust. III tabela „specyfikacja dostawy oraz miejsca dostaw” , 
 - Załączniku nr 1  do SIWZ –formularz ofertowy 
Jest.:   
Poz.13  
Zawiesie z liny stalowej 1 cięgnowe, fi-24 mm, L- 80 cm, DOR 5 t  
(zakończone z dwóch stron zaciskiem bez kauszy) 
Poz.14 
Zawiesie z liny stalowej 1 cięgnowe, 
zakończone z dwóch stron pętlami, zaciskowe, fi- 28mm, L-130 cm, DOR 6,3 t 
Poz.15 
Zawiesie z liny stalowej 1 cięgnowe, fi-24mm, L-4,5m, DOR 5 t 
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ma być.:  
Poz.13 
Zawiesie z liny stalowej 1 cięgnowe, fi-22mm,L-1,14 m, DOR 5,2 t 
(zakończone z dwóch stron zaciskiem bez kauszy) 
Poz.14 
Zawiesie z liny stalowej 1cięgnowe, 
zakończone z dwóch stron pętlami, zaciskowe, fi-24mm, L-130cm, DOR 6,3 t 
Poz.15 
Zawiesie z liny stalowej 1 cięgnowe, fi-22mm, L-4,5m, DOR 5,2 t 
 
Pytanie nr 2:   
 Informuję, iŜ w Państwa specyfikacji dotyczącej w/w przetargu nastąpiły następujące 
nieścisłości: 
1. poz.2 brak podanego obciąŜenia zrywającego, 
2. poz.3,4,5,6,7,8 błędnie przywołana norma oraz brak specyfikacji danych detali 
3. poz.12 – czy w powłoce bitumicznej. 
 
Uprzejmie proszę o informacje dotyczące poprawionej specyfikacji przetargowej.  
 
Odpowied ź na pytanie nr 2  
1. 
Poz.2 Łańcuch manganowy do pław nawigacyjnych w powłoce bitumicznej, d=16mm, 
t=144mm, b=88mm,wg DIN 5683-II obciąŜenie zrywające wynosi 161 kN 
 
2. 
Norma DIN 5683-II jest normą Niemieckiego Instytut Normalizacyjnego (Deutsches 
Institut für Normung) jest normą obowiązującą , detale poz.3,4,5,6,7,8 ujęte są w 
normie. 
Poz.3 
Szakla A3 wg DIN 5683-II  
d = 32 mm obciąŜenie zrywające 10 500 kg 
Poz.4 
Szakla A2 wg DIN 5683-II  
d = 22 mm obciąŜenie zrywające 4 500 kg 
Poz.5 
Szakla A1 wg DIN 5683-II  
d = 16 mm obciąŜenie zrywające 2 400 kg 
Poz.6 
Krętlik B3 wg DIN 5683-II  
d = 32 mm obciąŜenie zrywające 8 160 kg 
Poz.7 
Krętlik B2 wg DIN 5683-II  
d = 25 mm obciąŜenie zrywające 5 670 kg 
Poz.8 
Krętlik B2 wg DIN 5683-II  
d = 16 mm obciąŜenie zrywające 2 360 kg 
 
3. 
Poz.12 
Szakla do pław typ omega, DOR 4,75t, A=31,8mm - bez powłoki bitumicznej   
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W związku z powyŜszym Zamawiający przedłu Ŝa termin składania ofert  do dnia:   
14.10.2010r do godz.:  10:30. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz.: 
11:00 w sali 116. 
  
 

     
                                                                                         PODPISAŁ 
                                                                  Przewodniczący Komisji Przetargowej  
                    
                                                                                ZENON KOZŁOWSKI 
 
 
 
 
 
 


