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NO/131/2013 Radom, dnia 2013-09-05
 

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kół zębatych stożkowych, 
numer sprawy BT/14/2013, do zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania i wnioski: 
 
1. Proszę o podanie normy DIN, według której ma być wykonany wielowypust na wałku stopnia 

kątowego, na rysunku podana jest norma, która już nie obowiązuje. 
 

Odpowiedź: 
Wielowypust zębnika przekładni badawczej należy traktować jako specjalny o geometrii 
odpowiadającej wielowypustom wg PN-69/M-85010. 
 

2. Proszę o podanie normy, według której mamy wykonać nakiełek na wałku stopnia kątowego 
oznaczonego na rysunku - Nakiełek 12 wg RU-20/1, lub przedstawić nam tę normę. 

 
Odpowiedź: 
Nakiełki łukowe odmiana R według PN-EN ISO 6411. 
 

3. W punkcie – 1.2 Wymagania dla zadania 1 – wymagane są karty pomiarowe dla każdego zestawu 
stożkowego, czy jest możliwe dostarczenie takich kart dla co 10 zestawu, tzn. dla całości będą 4 
karty pomiarowe. 

 
Odpowiedź: 
TAK, wyrażamy zgodę na dostarczenie takich kart dla co 10 zestawu, pod warunkiem, że wraz z 
dostawą kół zostanie dostarczony certyfikat lub poświadczenie producenta, z którego treści będzie 
wynikać, że wszystkie koła wykonane są w 5. lub lepszej klasie dokładności wg DIN 3965. 
 

4. Opakowanie każdego koła w osobne opakowanie jest kosztowne, czy można dostarczyć te koła 
zapakowane inaczej, ale w sposób gwarantujący poprawny transport i przechowywanie. 

 

Odpowiedź: 
TAK, dopuszczamy możliwość zapakowania kół np. w drewniane skrzynie lub palety ze 
sztywnymi przegrodami, tak aby każde koło umieszczone było w osobnej przegrodzie, w celu 
zabezpieczenia w czasie transportu przed uderzeniami  mogącymi doprowadzić do  uszkodzeń kół. 
 

5. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 10 dni od daty otrzymania od państwa 
odpowiedzi. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 17.09.2013r. 
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