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Katowice dn. 28.10.2020 r. 
 

Uczestnicy postępowania DZP.381.100.2020.DW 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia 
poniżej  równowartości kwoty  214 000 € (nr sprawy: DZP.381.100.2020.DW), którego przedmiotem  jest „Dostawa osprzętu 
elektroinstalacyjnego” 

 

Działając na  podstawie art. 38 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, odpowiadając na zapytania  wykonawcy , Zamawiający udziela 

wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
Pytanie 1: 

31 

Zaślepka połączenia kanałów 

65x100 mm ral 9010 

Deklaracja zgodności z normą PN-

EN 50085-1:2010,PN-EN 50085-2-

2:2009 

kompatybilny z systemem Hager 

Tehalit BRP szt 10 

W systemie BRP nie występuje 
zaślepka łączeniowa płaska 
do BRP proszę o informację 
jakiej zaślepki zamawiający 

wymaga 
lub wykreślenie  

pozycji z specyfikacji 
w załączniku karta katalogowa 
z akcesoriami do kanałów BRP 

32 

Zaślepka połączenia kanałów 

65x130 mm ral 9010 

Deklaracja zgodności z normą PN-

EN 50085-1:2010,PN-EN 50085-2-

2:2009 

kompatybilny z systemem Hager 

Tehalit BRP szt 10 

     W systemie BRP nie występuje 
zaślepka łączeniowa płaska 
do BRP proszę o informację 
jakiej zaślepki zamawiający 

wymaga 
lub wykreślenie  

pozycji z specyfikacji 
w załączniku karta katalogowa 
z akcesoriami do kanałów BRP   

33 

Zaślepka połączenia kanałów 

65x170 mm ral 9010 

Deklaracja zgodności z normą PN-

EN 50085-1:2010,PN-EN 50085-2-

2:2009 

kompatybilny z systemem Hager 

Tehalit BRP szt 10 

     W systemie BRP nie występuje 
zaślepka łączeniowa płaska 
do BRP proszę o informację 
jakiej zaślepki zamawiający 

wymaga 
lub wykreślenie  

pozycji z specyfikacji 
w załączniku karta katalogowa 
z akcesoriami do kanałów BRP   

 

Odp. : Chodzi o maskownicę łączeń ciętych do kanałów elektroinstalacyjnych 

 

 

 

 



  

 

 
 

Strona | 
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Pytanie 2: 

36 

Gniazgo czerwone DATA 

podwójne do stytenów 45 

mm 

Deklaracja zgodności z 

normą PN-EN 50085-

1:2010,PN-EN 50085-2-

2:2009 

kompatybilny z systemem 

Hager Tehalit BRP szt 30 

W przypadku tego gniazda 
 powołujecie się Państwo 

 na normę " PN-EN 50085-1:2010, 
PN-EN 50085-2-2:2009 " 

dotyczącą  
kanałów instalacyjnych. 
Gniazda są normowane  

przez inne normy 
proszę o weryfikację i zmianę 

żadne gniazdo elektryczne nie będzie  
spełniało normy dla korytka kablowego 

37 

Gniazdo białe do stytenu 45 

mm 

Deklaracja zgodności z 

normą PN-EN 50085-

1:2010,PN-EN 50085-2-

2:2009 

kompatybilny z systemem 

Hager Tehalit BRP szt 30 

  W przypadku tego gniazda 
 powołujecie się Państwo 

 na normę " PN-EN 50085-1:2010, 
PN-EN 50085-2-2:2009 " 

dotyczącą  
kanałów instalacyjnych. 
Gniazda są normowane  

przez inne normy 
proszę o weryfikację i zmianę 

żadne gniazdo elektryczne nie będzie  
spełniało normy dla korytka kablowego   

 

Odp.:  

Wpisano złe normy dla gniazd powinny być następujące:  

NF C 61-314:2008+A1:2010,  

PN-EN IEC 63000:2019-01 

 
 POWYŻSZE ZMIANY  I  WYJAŚNIENIA  SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY 
SPORZĄDZANIU OFERTY.  
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej                                                         Członek  Komisji Przetargowej 
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