PZPZ/

Uczestnicy
postepowania przetargowego
Dotyczy:

postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Leasing
finansowy wraz z dostawq ognioszczelnego przemiennika czestotliwosci dla
przenosnika tasmowego o dlugosci 1400 m dla potrzeb W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek - nr sprawy PRZZ/0549.

Dzialaj^c zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieri w W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
Zamawiaja_cy w prowadzonym postepowaniu o udzieienie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Leasing finansowy wraz z dostawq ognioszczelnego przemiennika czestotliwosci
dla przenosnika tasmowego o dtugosci 1400 m dla potrzeb W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek
- Piekary Ruch Bobrek, udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1
Postanowienia pkt II. ust 5. i 6. SIWZ sq wzajemnie sprzeczne. Wnosimy o doprecyzowanie kwestii
mozliwosci powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy.
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na nastepujqce brzmienie ust 5 z jednoczesnym wykresleniem
ust. 6?:
,,Zamawiaj3cy nie dopuszcza mozliwosci powierzenia czesci zamowienia do wykonania przez
podwykonawcow, z wyjqtkiem czesci dotyczqcej finansowania inwestycji w formie leasingu".
Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zapisow SIWZ cz§sc II pkt 5 nadajqc mu nast^puj^ce brzmienie
wykreslaja.ce jednoczesnie pkt 6:
5. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci powierzenia czesci zamowienia do wykonania przez
podwykonawcow, 2 wyjqtkiem czesci dotyczqcej finansowania inwestycji w formie leasingu.

Pytanie nr2
Zgodnie z brzmieniem punktu V. ust 1 SIWZ wymagany okres gwarancji wynosi min. 24 miesia.ce od
zainstalowania urzqdzenia we wskazanym przez Zamawiajqcego miejscu i podpisania Protokoiu odbioru
koncowego, Natomiast zarowno w opisie przedmiotu zamowienia (pkt 5), jak i w zatqczniku nr 1 do
Istotnych postanowiefi (pkt XI) zawarta jest regulacja, zgodnie z ktorq okres gwarancji rozpoczyna si$
w momencie zainstalowania urzqdzenia, bez wzmianki o podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
W zwiqzku z tym wnosimy o udzieienie odpowiedzi na pytanie: ,,Czy do rozpoczgcia biegu okresu
gwarancji niezbednejest podpisanie protokotu odbioru koncowego?"
Odpowiedz:
Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji zapisow SIWZ Zatqcznika nr 1 Opis przedmiotu zamowienia cz§sc
V pkt 1 oraz Zala_cznika nr 1 do Istotnych postanowieh, ktore zostana^ wniesione do umowy czesc XI pkt
1, nadajqc im brzmienie:
Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajapemu na przedmiot zamowienia na okres: min. 24 miesiecy od
daty zainstalowania urza^dzenia we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu i podpisania Protokoiu
odbioru koncowego.

Pytanie nr 3
W pkt XI ust. 5 SIWZ znajduje sie postanowienie, uprawniajqce Wykonawce do naliczenia odsetek
w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia z piatnosciq. Z uwagi na fakt, iz zarowno
Zamawiajqcy, jak i Wykonawca sq przedsiebiorcami, odsetki powinny bye naliczane na podstawie ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapfaty w transakcjach handlowych. W zwia_zku z tym wnosimy
o udzielenie odpowiedzi na pytanie: ,,Czy Zamawiajqcy wyraza zgode na nastepujqce brzmienie ww.
zapisu: „ W przypadku nieterminowego zapfacenia raty leasingowej Wykonawca bedzie miat prawo
do naliczenia odsetek w wysokosci odsetek, wyliczonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o terminach zapfaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 r. poz. 403)."?
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr4
Zgodnie z pkt XXI ust 5 SIWZ Komisja Przetargowa poprawia w ofercie inne otnytki polegajqce na
niezgodnosci oferty z SIWZ. W naszej ocenie uprawnienie to powinno zostac ograniczone do sytuacji,
kiedy poprawa omyiek nie powoduje istotnych zmian w tresci oferty. W przeciwnym razie, zamawiajqcy
faktycznie bedzie miaf prawo poprawic wszelkie niezgodnosci z SIWZ, co moze doprowadzic do
nierownego traktowania wykonawcow, a przede wszystkim, moziiwosciq wyboru oferty, ktora podlegataby
odrzuceniu z uwagi na niezgodnosc z SIWZ. W zwiqzku z powyzszym, zwracamy si^ z zapytaniem: ,,Czy
Zamawiajqcy wyraza zgode na nastepujqce brzmienie w.w. zapisu: ,,Komisja Przetargowa
poprawia w ofercie inne omyfki polegajqce na niezgodnosci oferty z SIWZ., niepowodujqce
istotnych zmian w tresci oferty, niezwtocznie powiadamiajqc o tym Wykonawce i wyznaczajqc
termin na wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja zmian wynika z wyjasnien
udzielonych przez Wykonawce na podstawie ust. 2"?
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 5
W,,Wymaganiach techniczno-uzytkowych"- pkt HI Opisu przedmiotu zamowienia Zamawiajqcy posluguje
sie zamiennie poj$ciami: ,,przemiennik" i ,,przeksztattnik". W zwiqzku z powyzszym, zwracamy sie
z zapytaniem, czy powyzsze pojecia odnoszq sie do tej same] rzeczy, bedqcej przedmiotem
dostawy, a w przypadku udzielenia na powyzsze pytanie odpowiedzi twierdzqcej- zwracamy s/e
z wnioskiem o ujednolicenie wymagaii techniczno- uzytkowych w tym zakresie.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy, informuje, ze przemiennik jest to kompletne urzqdzenie, ktore Zamawiaj^cy zamierza
nabyc. Przeksztaltnik jest to element przemiennika. Zamawiaj^cy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6
W ,,Wymaganiach prawnych"- pkt IV Opisu przedmiotu zamowienia wynika, ze przedmiot zamowienia
winien spefniac wymagania nastepujqcych przepisow prawa:
a) ROZPORZ^DZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagaii dla urza_dzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem, wdrazajqce dyrektyw$ 94/9WE. Powyzsze rozporza^dzenie zostalo uchylone w dniu
10 czerwca 2016 r. i zastqpione ROZPORZA.DZENIEM MINtSTRA ROZWOJU z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagaii dla urzqdzeii i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej, wdrazajqcym dyrektyw$ 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 lutego 2014 r. Wzwiqzku z powyzszym, zwracamy sie z zapytaniem, czy obowiqzki wykonawcy
bedzie regulowac aktualnie obowic)zuja_ce rozporzqdzenie oraz prosimy o uaktualnienie tych
przepisow w zapisie SIWZ.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zawarl w SIWZ (Zaicjcznik nr 1 Opis przedmiotu zamowienia czesc IV oraz
Zal^cznik nr 1 do Istotnych postanowien, ktore zostanq wniesione do umowy cz§sc IV), zapis
w nastepuja_cym brzmieniu:
,,W przypadku zmian aktow prawnych, zwiazanych z realizacjq niniejszego poste.powania, przedmiot
dostawy musi spelniac uwarunkowania prawne, obowiazuja.ce w dnlu dostawy, co nalezy potwierdzic
stosow'nym oswiadczeniem doiqczonym do oferty".
Zamawiajacy podtrzymuje zaplsy SIWZ.

Pytanie nr 7
,,Realizacja przedmiotu zamdwienia" pkt 6- zgodn'ie z ww. zapisem, jezeli z przyczyn lezqcych po stronie
• Zamawiajqcego, podpisanie Protokolu odbioru koncowego'po uruchomieniu w podziemiach kopalni nie
nasta.pi w ciqgu 60 dnl od daty zakoriczenia dostaw, Wykonawca po tym terminie j'est upowazniony do
wystawienia Zatqcznika oraz faktury za zrealizowanie dostawy na podstawie potwierdzonego Protokotu
kompletnosci dostawy. W naszej ocenie termin ten jest zbyt dtugi ! powoduje po stronie Wykonawcy
dlugotrwafy niepewnosc co do faktu, czy odbior faktycznie nastqpi. Wzwiqzku z powyzszym, zwracamy
s/e z zapytaniem: ,,Czy Zamawiajqcy wyraza zgod$ na nast$pujqce brzmienie w'.w. zapisu:
^przypadku, jezeli z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego, podpisanie Protokofu
odbioru koticowego po uruchomieniu w podziemiach kopalni nie nastqpi w ciqgu 30 dni od daty
zakoriczenia dostaw, Wykonawca po tym terminie jest upowazniony do wystawienia Zafqcznika
oraz faktury za zrealizowanie dostawy na podstawie potwierdzonego Protokofu kompletnosci
dostawy."
Odpowiedz:
Zamawiaja,cy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8

Z§ 2 ust. 7 Istotnych postanowieri wynika, ze Wykonawca poniesie (zwroci Zamawiajqcemu) wszystkie
koszty I wydatki zwiqzane z wystqpieniem przez osobe trzeciq z roszczeniem wynikafacym z naruszenia
praw autorskich. W zwiqzku z powyzszym, zwracamy si$ z zapytaniem: ,,Czy Zamawiajqcy wyraza
zgod$ na zmiane W ten sposob, ze obowiqzek Wykonawcy dotyczyc bedzie wy/gczm'e
udokumentowanych kosztowi wydatkow"?
Odpowiedz:

Zamawiajqcy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 9
Istnieje nlezgodnosc pomi$dzy okresle'niem stawki WIBOR 1M dla pierwszego okresu obrachunkowego
w OPZ i Istotnych postanowieniach ( § 3 ust. 14 Istotnych postanowieri przewiduje, ze bedzie to stawka
WIBQH 1M z przedostatniego dnia notowan tej stawki w miesiqcu kalendarzowym, w ktorym nastqpifo
podpisanie Zatqcznika, a pkt II ust. 3 oraz zafacznik nr 1 do Istotnych postanowieii przewiduje, ze
wskaznik WIBOR 1M w takim przypadku ustalony bedzie na poziomie obowi^zuja^cym w dniu
poprzedzajqcym dzien wydania przedmiotu leasingu zgodnie protokotem przekazania). W zwiqzku
z powyzszym, zwracamy si§ z zapytaniem, jaka stawka faktyczntQ bedzie m/a/a zastosowanie
w tym przypadku.
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Odpowiedz:
Zamawiajcjcy dokonuje mo'dyfikacji zapisow SIWZ Zala^cznika nr 8 Istotne postanowienia, ktore
zostana. wprowadzone do umowy § 3 ust. 14 nadajqc mu brzmienie:
14. Oprocentowanie jest zmienne. Do wyliczenia cze'sci odsetkowej za dany okres obrachunkowy,
tj. miesiqc kalendarzowy (z wyfqczeniem pierwszego okresu obrachunkowego), nalezy przyjqc
stawk? WIBOR 1M z przedostatnlego dnia notowan tej stawki w miesiqcu poprzedzaja,cym dany
okres obrachunkowy. DIa pierwszego okresu obrachunkowego bedzie to stawka WIBOR 1M
z dnia poprzedzajqcego dzieri wydania przedmiotu leasingu zgodnie z protokolem przekazania
przedmiotu leasingu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajqcego o nowej wysokosci rat leasingowych
poprzez przekazanie nowego harmonogramu pfatn'osci rat .leasingowych, co nie stanowi zmiany
umowy, a nowy harmonogram nie wymaga podpisu Zamawiaja^cego. W harmonogramie tym
okreslone bedq czynsze leasingowe wsteczne juz wykonane, ktorych wysokosc nie ulega zmianie
i nowe, ktorych pfatnosc dopiero n'astajpi.
Pytanie nr 10

Zgodnie z § 3 ust. 19 Istotnych postanowieti stron'y ustalaja jako termin zapfaty date obciqzenia rachunku
bankowego Zamawiajqcego. W zwiqzku z powyzszym, zwracamy si$ z zapytaniem; ,,Czy
Zamawiajqcy wyraza zgod$ na ustalenie, ze terminem zapfaty Jbec/z/e data uznania rachunku
bankowego Wykonawcy"?
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 11
Zapis § 3 ust. 24 Istotnych postanowien, zgodnie z ktorym ,,W przypadku opdznieri w platnoSciach
kwestia regulowania odsetek bedzie przedmiotem odrebnych negocjacji" w naszej ocenie jest sprzeczny
z pkt XI ust. 5 SIWZ, zgodnie z kttirym Wykonawca jest uprawniony do naltczenia odsetek w wysokosci
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia z ptatnosciq. Zwrdcic nalezy uwage na fakt, iz prawo
naliczania odsetek za opoznienie wynika z powszechnie obowiqzujqcych przepisow prawa. W zwiqzku
z powyzszym, zwracamy si^ o ujednolicenie kwestii odsetek, a ten sposob, ze Wykonawca bedzie
uprawniony do naltczenia odsetek w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia
z piatnosciq.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12

W § 11 wprowadzona zosfa/a ogolna zasada ( ust. 1), ze kary umowne moga. bye naliczone za
opoznienie po stronie wykonawcy. Zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie stanowisklem, /care
umownz} mozna naliczyc jedynie wtedy, gdy dfuznik ponosi odpowiedzialnosc za niewykonanie czy
.nienalezyte wykonanie zobowiqzania. Nie ma zatem znaczenia, ze strony zawarfy w umowie
postanowienie o karze umownej za opdznienie w wykonaniu zobowiqzania, w sytuacji gdy w umowie
strony nie rozszerzyfy odpowiedzialnosci wykonawcy za okolicznosd, za ktore z mocy ustawy nie ponosi
on odpowiedzialnosci, stosownie do tresci art. 473 Kodeksu cywilnego ( por. wyrok Sqdu Najwyzszego
z dnia 06.10.2010 r., w sprawie o sygn. akt II CSK 180/10). Majqc na uwadze powyzsze, zwracamy sie
z wnioskiem o uregulowanie w umowie kar umownych za zwfoke, a nie za opoznienie.
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 13
Pkt IV ,,Wymagania prawne" ( zalqcznik nr 1 do Istotnych postanowieii) przewiduje, ze przedmiot
zamowienia winlen spe/n/ac wymagania nastepuj^cych przepisow prawa:
a) ROZPORZA^DZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzqdzeh i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem, wdrazajqce dyrektywq 94/9WE. Powyzsze rozporzqdzenie zostaio uchylone w dniu
10 czerwca 2016 r. i zast^pione ROZPORZ^DZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagan dla urza_dzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej, wdrazajqcym dyrektyw? 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 lutego 2014 r. W zwiqzku z powyzszym, zwracamy si$ z zapytaniem, czy obowiqzki wykonawcy
bedzie regulowac aktualnie obowia.zuja.ce rozporza.dzenie.
Odpowiedz:
Zamawiaja,cy informuje, ze udzielit odpowiedzi w pytaniu nr 6.
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