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Uczestnicy
postepowania przetargowego

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa
fabrycznie nowych lokomotyw spalinowych wraz z montazem i uruchomieniem dla
WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary - nr sprawy
PRZZ/0382.
Dziatajqc zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieri w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o, o.,
Zamawiajqcy w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn, Dostawa fabrycznie nowych lokomotyw spalinowych wraz z montazem
i uruchomieniem dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary - nr sprawy
PRZZ/0382. udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji zapisow SIWZ
w zakresie okreslonym w dalszej tresci niniejszego pisma.
Pytanie nr1
Zamawiajqcy w zatqczniku nr 1 do SIWZ pkt 11.19.5 Wyposazenie dodatkowe zqda dostawy
,,Ufz^dzenie do tankowania, z mozliwosciq pomiaru zatankowanej ilosci paliwa" jak nalezy interpretowaC
zapis:
- jest to woz paliwowy? Czy Zamawiajqcy zabezpieczyt w budzecie przetargu srodki na zakup wozu
paliwowego?
tub
- oferowana iokomotywa ma posiadac zbiornik paliwa w systemie tankowania bez kmpelkowego
wyposazony w licznik zatankowanego paliwa''' W takim przypadku prosimy o zmianq zapisu i wykreslenie
sfowa ,,urz3dzenie. "
Odpowiedz
Zamawiaja,cy informuje, ze urza,dzenie do tankowania z mozliwosciq pomiaru zatankowanej ilosci
paliwa, to wedlug Zamawiaja,cegor pompa reczna z pomiarem przeptywu paliwa.

Pytanie nr 2
Zamawiajqcy w zafqczniku nr 1 do SIWZ pkt 11.19. Wyposazenie dodatkowe postawii wymdg
dostawy dodatkowych elementow (wyprawki) dla 3 lokomotyw. Prosimy o potwierdzenie, ze
przedmiotowa wyprawka jest dla 3 szt. tqcznie
Odpowiedz
Zamawiaj^cy informuje, ze w Zata.czniku nr 1 do SIWZ w pkt 11.19 okreslit indywidualne
wyposazenie dodatkowe, kt6re ma bye dostarczone wraz z dostawy lokomotywy spalinowej, co oznacza,
ze kazda dostarczona Iokomotywa ma miec dodatkowe wyposazenie.

Pvtanie nr 3
Zamawiajqcy w Zalqczniku nr 4 w Tabeli Dokumenty wymagane na etapie skiadania oferty pkt 2
wymaga od Wykonawcy Oswiadczenia, ze zastosowanie oferowanych filtrdw nie spowoduje utraty
cisnienia w stosowanym systemie cisnieniowym. Prosimy o doprecyzowanie i wyjasnienie wymagaii.
Odpowiedz
Zamawiaja.cy modyfikuje tresc cze^ci X SIWZ pkt 3 lit. b oraz tres6 zala,cznika nr 4 Tabela:
Dokumenty wymagane na etapie sktadania oferty pkt 2, usuwaja^c nastepuj^cy zapis: Oswiadczenie
Wykonawcy,
ze zastosowanie oferowanych filtrdw nie spowoduje utraty cisnienia w stosowanym
systemie cisnieniowym.
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Pvtanie nr 4
Zamawiajqcy w Zalqczniku nr4w Tabeli Dokumenty wymagane z dostawa. przedmiotu zamowienia
- w pkt 4 wymaga od Wykonawcy Protokofu odbioru urzqdzenta przez Rzeczoznawce (odbidr przez
Rzeczoznawcq bedzie wykonany na koszt Wykonawcy u Zamawiaja.cego po zamontowaniu lokomotywy
na dole kopalni). Prositny o wyjasnienie jakie odbiory urzqdzenia sq wymagane?
Odpowiedz
Zamawiajqcy informuje, ze odbiorowi podlega hydroakumulator i analiza spalin.

Pytanie nr 5
Zamawa/acy w Zatqczniku nr4w Tabeli Dokumenty wymagane z dostawq przedmiotu zamowienia
w pkt 15 wymaga od Wykonawcy doiqczenia ,,Paszporty" prosimy o wyjasnienia zapisu.
Odpowiedz
Zamawiajacy modyfikuje tresc Zaia,cznika nr 1 Opis przedmiotu zamowienia czesc IV pkt 13,
tresc Zat^cznika nr 4 Tabela: Dokumenty wymagane z dostawa. przedmiotu zamowienia pkt 15 oraz
tresc zafa.cznika nr 6 Istotne postanowienia, ktore zostana, wprowadzone do umowy § 7 ust. 9 pkt 13,
usuwajqc nastepuja.cy zapis: Paszporty.

Pvtanie nr 6
Zamawiajacy w Zafqczniku nr 6 - Jstotne postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do umowy"
§ 4 pkt 2 pisze ,,Wykonawca zapewnia 24 godzinny petny zakres bezpiatny serwis gwarancyjny w okresie
gwarancji, iqcznie z zapewnieniem peinego asortymentu czesci zamiennych wraz z kosztami dojazdu
i transportu tych czesci do KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary (w przypadku braku wiasnego serwisu
nalezy podac kto bedzie peinit serwis gwarancyjny)." Czy Wykonawca jest zobowiqzany do bezpiatnej
dostawy czesci szybkozuzywajqcych sie oraz eksploatacyjnych jezeii tak czy zostafo to ujete w budzecie
przetargu?
Odpowiedz
Zamawiaja.cy informuje, ze zapis ten nie dotyczy czesci szybkozuzywaja,cych si^ oraz
eksploatacyjnych. Czesci szybkozuzywaja^ce sie oraz eksploatacyjne nie podlegaja, bezptatnej dostawie.

Pvtanie nr 7
Zamawiajacy w Zata_czniku nr 6 - Jstotne postanowienia, More zostana, wprowadzone do umowy"
§ 4 pkt 8 pisze ,,W okresie gwarancji serwis gwarancyjny zobowiqzany jest do dokonywania stosownych
przeglqdow zgodnie z DTR." Prosimy o wyjasnienie zapisdw oraz doprecyzowanie. Zgodnie z zapisami
DTR kazde urza_dzenie podlega przeglqdom dziennym, ktore powinien wykonywac operator maszynista.
Odpowiedz
Zamawiajacy modyfikuje tresc Zata^cznika nr 6 Istotne postanowienia, ktore zostana.
wprowadzone do umowy § 7 ust. 8, usuwaja.c nastepuja.cy zapis: W okresie gwarancji serwis
gwarancyjny zobowiqzany jest do dokonywania stosownych przeglqdow zgodnie z DTR.
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Jednoczesnie Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji tresci Zata.cznika nr 1 czesci II Wymagania
techniczne i organizacyjne dotycza.ce przedmiotu postepowania (tabela), oraz tresci Zalqcznika nr 4
Wykaz spetnienia istotnych dla Zamawiaja.eego parametrow techniczno - uzytkowych przedmiotu
zamowienia - Lokomotywa spalinowa 3 szt (tabela), dopisujqc pkt 21 o nastepuja.cej tresci:
21. Lokomotywa ma bye przygotowana do mozliwosci zmiany rozstawu osi w przedziale od 600 mm 750 mm w okresie max. 48 godzin od chwili zgfoszenia telefonicznego lub faksem, bez koszt6w
czesci zamiennych (tylko koszty serwisu).

W oparciu o § 21 Regulaminu udzielania zamowien w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
Zamawiajacy dokonuje przesuniecia terminu sktadania i otwarcia ofert:
>
>

oferte nalezy ztozyc do dnia
07.03.2016 r. do godziny 08:30
otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 07.03..2016 r. o godzinie 09:00

Jednoczesnje Jnformujemy, ze miejsce sktadania i otwarcia ofert nie ulegaja zmianie.

W imieniu Zamawiaja.cego
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