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Dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę miału i tłucznia kamiennego dolomitowego 
wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań drogowych, 
zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 
 

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTA Ń 

 
SZGK w Kamieńsku informuje, że w dniu 31.03.2011r. wpłynęło zapytanie o treści: 

1. W imieniu ……… dystrybutora wysokiej jakości kruszyw drogowych, chcielibyśmy 
zwrócić Państwa uwagę na niezgodne z obowiązującym prawem polskim i europejskim, 
zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącym zamówienia 
publicznego na zakup i dostawę łącznie 3500 ton kruszywa dolomitowego różnych frakcji. 

Zgodnie z dyrektywą unijną 89/106/EWG oraz Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 z kolejnymi rozporządzeniami, w specyfikacjach szczegółowych, kruszywa 
powinny być określane wyłącznie wymaganiami i właściwościami zawartymi w normach PN-
EN oraz Wytycznych Technicznych, a nie rodzajem kopaliny z której są  produkowane. 

W ogłoszeniu przez Państwa przetargu, jednoznacznie wskazuje się kruszywa dolomitowe, co 
automatycznie uniemożliwia udział w przedmiotowym przetargu wielu producentom i 
dystrybutorom wysokiej jakości kruszyw, gdyż sugeruje się wybór rodzaju skały, a nie 
parametrów fizykochemicznych. 

Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o wprowadzenie zmian w zapisach Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedłużenie terminu składania ofert tak, aby 
umożliwi ć udział w przetargu innym potencjalnym dostawcom, co wpłynie na zwiększenie 
konkurencyjności całego postępowania i w efekcie może się przełożyć na przyniesienie 
Państwu wymiernych korzyści (możliwość uzyskania niższych cen kruszyw przy 
jednoczesnym spełnieniu wymagań obowiązujących norm). 

Odpowiedź brzmi:  Oprócz miału i tłucznia kamiennego dolomitowego zamawiający 
dopuszcza możliwość składania ofert na równoważny lub inny miał i tłuczeń, z wyłączeniem 
miału i tłucznia wapiennego. 

 Termin składania ofert nie ulega zmianie. 

2. Czy zamawiający dopuszcza zmianę frakcji : 
      0-8 na 0-4 mm? 
     10-31,5 na 16-31,5 mm lub 14-35 mm lub 12-35 mm? 
 
Odpowiedź brzmi:  Zamawiający nie dopuszcza zmiany frakcji na miał i tłuczeń 
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. 
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