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Bytom, 18.08.20l6r.

Uczestnicy
post^powania przetargowego
Dotyczy: post^powania nr PR2Z/0582.

Dzialajap zgodnie z Regulaminem udzielenia zam6wieh w WEGLOKOKS KRAJ
Sp. z o. o., Zamawiajqcy w post^powaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Leasing finansowy wraz z dostawa_ fabrycznie nowych przenosnikow
zgrzebtowych lekkich dla potrzeb WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary" udziela
odpowiedzi na pytania Wykonawcow oraz dokonuje modyfikacji tresci SIWZ.
Pytanie nr 1
Dotyczy Zadania nr 1.
Zamawiajqjcy w pkt. 11/10 str. 11 wymaga aby rynny na catej dlugosci byty otwarte, przy czym
jednoczesnie w punktach 11/11 str. 11 i 11/14 str. 12 jednoznacznie okresla iz przenosnik ma bye
wyposazony w kompletne wyposazenie do jego podwieszenia. W zwiazku z powyzszym, prosirny
o potwierdzenie, iz oferowany przenosnik ma bye wyposazony w (demontowane lub state) ostony dolne
rynien trasy na catej dlugosci.
Odpowiedz:
Potwierdzamy, iz oferowany przenosnik ma bye wyposazony w (demontowane) osiony dolne
rynien trasy na catej dhjgosci.
Zamawiaja,cy modyfikuje:
1) wZadaniu nr 1 punkt II 2.10)Zafa_cznika nr 1 do SIWZ str. 11, ktory przyjmuje nowe brzmienie:
10)

Rynny z osfona^ dolna^ na caiej dtugosci trasy

tak

2) w Zadaniu nr 1 punkt II 2.10) Zatqcznika nr 5 do SIWZ str. 28, ktory przyjmuje nowe brzmienie:
10)

Rynny z oslona^ dolna_ na catej diugosci trasy

tak

Pytanie nr 2
Dotyczy Zadania nr 2.
Zamawiajgpy w pkt I/4 i 5 str. 13 jednoznacznie okresla typ przekladni (AP-400) oraz rodzaj lahcucha
18x64) i ilosc z§bow na b^bnie nap^dowym, przy czym jednoczesnie w w/w punkcie 4 wymaga aby
pr^dkosc tahcucha wynosRa 0,6 m/s. Pragniemy zauwazyc iz w ofercie firmy produkujqpej przeMadnie
typu AP-400 dost^pne sa^jej przelozenia: 24,992; 27,769; 31,667, co przy uwzgle.dnieniu wymaganych
parametrow iancucha i ilosci z^bow (oraz obrotow silnika) daje odpowiednio nast^pujape wartosci
pr^dkosci laiicucha: 1,01; 0,9 i 0,79 m/s. W zwiazku z powyzszym prosimy o odpowiedz, czy , aby
spetnic warunek pre_dkosci tahcucha zgrzeblowego - 0,6 m/s, Zamawiaja^cy dopuszcza oferowanie
przeMadni innego typu, ba^dz nawet calych zestawow motoreduktorow.
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Odpowiedz:
Zamawiaj^cy modyfikuje:
1} wZadaniu nr2 purikt I. 4 ZaJqpznika nr 1 do SIWZ str. 13, ktory przyjmuje nowe brzmienie:
4

dostosowane do mocy 22 kW,
o przefozeniu pozwalajc(_cym
na osiajjni^cie pr^dkosci
faricucha minimum 0,6 m/s

PrzekJadnie z silnikami (2 sztuki) AP-400

2} w Zadaniu nr 2 punkt I. 4 Zaiaeznika nr 5 do SIWZ str. 30, ktory przyjmuje nowe brzmienie:

Przekfadnie z silnikami (2 sztuki) AP-400

dostosowane do
mocy 22 kW,
..,
o przefozeniu
pozwalaja_cym na
osi%gni§cie pr§dkosci
laricucha minimum
0,6 m/s

Pytanie nr 3
Dotyczy Zadania nr 3.
Zamawiajapy w pkt 1/4 i 5 str. 14 jednoznacznie okresla typ przekladni ( AP-400) oraz rodzaj laricucha
. ( 18x64) i ilosc z^bow na b^bnie nap^dowym, przy czym jednoczesnie w w/w punkcie 4 wymaga aby
pr^dkosc laricucha wynosila 0,6 m/s. Pragniemy zauwazyc iz w ofercie fjrmy produkuja_cej przekladnie
typu AP-400 dost^pne sa_jej przelozenia: 24,992; 27,769; 31,667, co przy uwzgl^dnieniu wymaganych
para'metrow lancucha i ilosci z^bow (oraz obrotow silnika) daje odpowiednio nast^puja^ce wartosci
pr^dkosci lancucha: 1,01; 0,9 i 0,79 m/s. W zwia_zku z powyzszym prosimy o odpowiedz, czy , aby
spelnic warunek pr^dkosci lancucha zgrzeblowego - 0,6 m/s, Zamawiajapy dopuszcza oferowanle
przekiadni innego typu, ba^dz nawet calych zestawow moto'reduktorow.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy modyfikuje:
1) wZadaniu nr 3 punkt I. 4 Zata^cznika nr 1 do SIWZ str. 14, ktory przyjmuje nowe brzmienie:

4

dostosowane do mocy 30 kW,
o przelozeniu pozwalaj^cym
na osia^gni^cie pr^dkosci
taricucha minimum 0,6 m/s

Przekfadnie z silnikami (2 sztuki) AP-400

2) w Zadaniu nr 3 punkt I. 4 Zafa^cznika nr 5 do SlWZ'str. 32, ktory przyjmuje nowe brzmienie:

Przekiadnie z silnikami (2 sztuki) AP-400
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Pytanie nr 4
Zamawiajacy w VI. pkt.1 wymaga przedlozenia referencji na co najmniej dwa przenosniki o d*. 80 m
kazdy, W zwiazku z tym, ze przedmiotem przetargu sa_ 2 szt przenosnij<6w o dl. 60m oraz 1 szt.
przenosnika o dl. 80m nie widzimy zasadndsci wymagania referencji na przenosniki o dlugosci 80m
kazdy. Prosimy o wykreslenie zapisu dot. dlugosci pozostawienia tylko samej kwoty.
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy modyfikuje zapis pkt. 1, w cz^sci VI SIWZ w sposob nast$puja_cy:
1.
posiadania wiedzy i doswiadczenia, to znaczy:
Wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert
w post^powaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziaialnosci jest
krotszy - w tym okresie, wykonali/wykonuja_ w zakresie niezta^dnym do wykazania
spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia, tj. co najmniej dwie dostawy przenosnikow
zgrzebtowych lekkich o l^cznej wartosci nie mniejszej niz 600 000,00 PLN netto,
W przypadku Wykonawcow, przedstawiaja^cych wartosci wykonanych dostaww walutach
obcych, Zamawiajqcy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wedfug sredniego kursu NBP
ogtoszonego ostatniego dnia roku, w ktorym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw
wykonanych w roku bieza_cym wedfug sredniego kursu NBP ogfoszonego dnia
poprzedzaja^cego dzien w ktorym uptywa termin skfadania ofert.
W zwiazku z powyzszym wartosci wykonanych dostaw okreslone w walutach obcych
natezy wyszczegoinic oddzieinie dla kazdego roku kalendarzowego.

Pytanie nr 5
W Zalapzniku nr 1 do SIWZ w tabeli dla zadania nr 2 Zamawiajapy wymaga dostarczenia w pkt. IV. 1
wyposazenia elektrycznego jakim jest urzadzenie rozmowczo-sygnalizacyjne z wyla^cznikiem awaryjnym
na nap^dzie i stacji zwrotnej - 2 szt. typu UGS 10, w zwiazku z tym ze w/w urza_dzenie typu UGS 10
•sklada si^ z zespolu kilku urza_dzeh prosimy o szczegolowe okreslenie urza^dzen wchodza_cych w jego
sklad. Czy pod zapisem 2 szt. urzadzenia typu UGS 10 nalezy rozumlec dostaw? .1 szt.j'ako dodatkowej
wyprawki czy 2 szt. zabudowanych z kazdej strony przenosnika.
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy informuje, ze w pkt. IV.1 2} Zadania nr 2 wskazai, aby uklad sterowania, sygnalizacji
akustycznej i porozumiewawczej dobrac wg specyfikacji w dokumentacji elektrycznej urz^dzenia
typuUGS-10.
Ponadto pod zapisem 2 szt. urzadzenia typu UGS-10 Zamawiaja_cy rozumie 2 szt. zabudowane
z kazdej strony przenosnika.

Pytanie nr 6
W ZaJapzniku nr 1 do SIWZ w tabeli dla zadania nr 2 i zadania nr 3 Zamawiajapy nie postawil wymogu
dostawy sieci kablowej. Czy w zwiazku z tym naiezy rozumiec, ze siec kablowa jest wyla_czona z dostawy
przenosnika?
Odpowiedz:
Zamawiajqcy udzielif odpowiedzi w Pytaniu nr 5.

Pytanie nr 7
Prosimy o okreslenie czy dla zadania nr 2 i nr 3 nalezy dostarczyc ognioszczelny rozrusz'nik stycznikowy?
Odpowiedz:
Ognioszczelny rozrusznik stycznikowy nie jest wymagany.
j
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Pytanie nr 8
W p. VI SIWZ Pt. Opis warunkow udzialu w post^powa'niu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelnienia warunkow Zamawiajacy pisze O zamowienle moga^ ubiegac si§ Wykonawcy, ktorzy spelniaja
warunki dotycza_ce:
1. Posiadanla wiedzy i doswiadczenia, tzn. Wykonawcy, ktorzy w okresle ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skladanla ofert w poste.powaniu o udzielenie zamowienia ajezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest krotszy w tym okresie, wykonali/wykonujct w zakresie mezb^dnym do spelnienia warunku wiedzy
i doswiadczenia tj. co najmniej dwie dostawy przenosnikow zgrzeblowych lekkich o diugosci minimum
80m kazdy o lacznej wartosci nie mniejszej niz 6'00.000,00 PLN netto.
. Czy Zamawiajacy uzna za wystarczajace reference pbtwierdzajace dostawy w ostatnich 5 latach - nie
okreslajace dlugosci przeno'snikow « ale na sumaryczna^ wartosc netto kilkakrotnie przekraczaja_ca^
wartosc dostaw wymagana_ SIWZ.
Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielil odpowiedzi w Pytaniu nr4.
Pytanie nr 9
Dotyczy pkt Hi ppkt.1.11.1 Zalacznika Nr 1 do SlWZ/str. 11 Zamawiajacy w w/w punkcie wymaga
dostarczenia przenosnika o dlugosci 60m. Prosimy o wyjasnienie czy zamawiaja_cy ma na mysli
przenosnik o dlugosci trasy 60m czy przenosnik o dlugosci 60m pomi^dzy osiami b^bnow nap^dowego
i zwrotnego.
Odpowiedz:
Przenosnik o dtugosci 60m pomi^dzy osiami b^bnow nap^dowego i zwrotnego.
Pytanie nr 10
Dotyczy pkt III ppkt.S.a Zalacznika Nr 1do SlWZ/str. 15 Zamawiajacy w w/w punkcie wymaga ,,przenosnik
calkowicie podwieszony o diugosci trasy do 40 m wspolpracujacy z kombajnem chodnikowym" podczas
gdy w pkt. Ill ppkt.1 Zalacznika Nr 1 do SIWZ/str.11 Zamawiajacy wymaga: „ Zadanie nr 1 Przenosnik
zgrzeblowy lekki 2 x 22 kW o dlugo'sci 60m (podwieszany na calej diugosci) dla KWK ,,Bobrek-Piekary
Ruch Piekary", w zwiazku z tym prosimy o wyjasnienie jakiej diugosci ma bye przenosnik w zadaniu 1.
Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje pkt III ppkt.S.a Zafa_cznika Nr 1 do SlWZ/str. 15, ktory przyjmuje nowe
brzmienie:
a)

przenosnik caikowicie podwieszony o dtugosci trasy do 60 m wspoJpracuj^cy z kombajnem
chodnikowym.

Pytanie nr 11
Dotyczy pkt 111 ppkt.1.II.10 Zatacznika Nr 1 do SlWZ/str. 11 Zamawiaja_cy w w/w punkcie wymaga
dostarczenia przenosnika calkowicie podwies'zonego z rynnami otwartymi pd spodu. W odniesieniu do
normy PN-EN-12321+A1:2010 punkt V.A.7 Zalacznika Nr 1 do SlWZ/str. 16 laricuch zgrzeblowy
powinien bye osloni^ty. W zwia_zku, 2 czym prosimy o zaje.de stanowiska w odniesieniu do zapisow
normy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit odpowiedzi w Pytaniu nr 1.
Pytanie nr 12
Dotyczy pkt 111 ppkt.1.II.11 Zalacznika Nr 1 do SlWZ/str. 11 Zamawiajacy w w/w punkcie wymaga
dostarczenia przenosnika wyposazonego w rynny od dolu przystosowane do podwieszenia. Prosimy
o wyjasnienie jak ma wyglqdac to dostosowanie od dolu nadmieniajap, te powszechnie stosowane
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sposoby podwieszenia przenosnikow lekkich sprowadzajX sie_ do podwieszania rynien z ich bokow
w rejonach mocowania zastawek lub rejo'nie pola^czenia rynie'n.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy modyfikuje:
1. bunkt 11.2.11) Zai^cznika nr 1 do SIWZ str. 11, ktory przyjmuje nowe brzmienie:
11)

Rynny przystosowane do podwieszenia

tak

2. punkt 11.3.13) Zai^cznika nr 1 do SIWZ str. 13, ktory przyjmuje nowe brzmienie:
13)

Rynny przystosowane do podwieszenia

tak

3. punkt 11.3.13) Zata_cznika rir 1 do SIWZ str. 15, ktory przyjmuje nowe brzmienie:
13)

Rynny przystosowane do podwieszenia

tak

4. punkt 11.2.11) Zafatznika nr 5 do SIWZ str. 28, ktory przyjmuje nowe brzmienie:
11)

Rynny przystosowane do podwieszenia

tak

5. punkt 11.2.13) Zata_cznika nr 5 do SIWZ str. 28, ktory przyjmuje nowe brzmienie:
13)

Rynny przystosowane do podwieszenia

tak

6. punkt 11.3.13) Zala^cznika nr5 do SIWZ str. 32, ktory przyjmuje nowe brzmienie:
13)

Rynny przystosowane do podwieszenia

tak

Pytanie nr 13
Dotyczy pkt II! ppkt. 2.1 3,4 Zaiqcznika Nr 1 do SlWZ/str. 13 Zamawiaja^cy w w/w pUnktach wymaga
dostarczenia przenosnika wyposazonego w przekladnie AP-400, oraz silniki koinierzowo-lapowe 2x22
kW. Czy Zamawiaj^cy dopuszcza zastosowanie silnikow kolnierzowych 2x22 kW.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 14
Dotyczy pkt III ppkt. 2.!! 1 Zalqcznika Nr 1 do SIWZ/str.13 Zamawiaja^cy w w/w punkcie wymaga
dostarczenia przenosnika o diugosci 60m. Prosimy o wyjasnienie czy -zamawiajXcy ma na mysli
przenosnik o diugosci trasy 60m czy przenosnik o diugosci 60m pomi^dzy osiarni b^bnow nap^dowego
i zwrotnego.
Odpowiedz:
Przenosnik o dtugosci 60m pomi^dzy osiami b^bnow nap^dowego i zwrotnego.
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Pytanie nr 15

Dotyczy pkt II! ppkt. 3.1. 3, 4 Zalacznika Nr 1 do S!WZ/str. 14 Zamawiaj^cy'w w/w punktach wymaga
dostarczenia przenosnika wyposazonego w przektednie AP-400 oraz silnlkl kolnierzowo - lapowe 2x30
kW. Czy Zamawiaja_cy dopuszcza zastosowanie silnikow koinierzowych 2x30 kW.
Odpowiedz:
ZamawiajXcy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy pkt 111 ppkt. 3.H. 1 Zalacznika Nr 1 do SlWZ/str. 13 Zamawiajacy w w/w punkcie wymaga
dostarczenia przenosnika o dlugosci 80m. Prosimy o wyjasnienie czy zamawiajajsy ma na mysli
przenosnik o dlugosci trasy 80m czy przenosnik o diugosci 80m pomie_dzy osiami b^bnow nap^dowego
i zwrotnego.
Odpowiedz:
Przenosnik o dlugosci 80m pomi^dzy osiami b^bnow nap^dowego i zwrotnego.

Pytanie nr 17
§ 2 ust. 12 lit.b) IPU ~ Postanowienie jest nieprecyzyjne. Proponujemy modyflkacje tresci na nast?pujXca^
,,b) w przypadku, jezeli z przyczyn !ezq_cych po stronie Zamawiafacego, podpisanie Protokoiu odbioru
koncowego nie nastqpi wcia^gu 60 dni od daty zakonczenia dostaw, to po upiywie tego terminu, na
podstawie podpisanego Protokolu kompletnosci dostawy, potwierdzaja^cego reallzacfe dosiawy
przedmiotu leasingu do kopalni, jednostronnie przez Wykonawc§ z mocq_ okreslona^ w ust. 11".
Odpowiedz:
Zamawiajqcy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 18
§ 3 ust. 22 IPU - Prosimy o z'astajsienie zwrotu ,,w wysokosci odsetek ustawowych" zwrotem
,,w wysokosci odsetek ustawowych za opoznienie". Przy takim, brzmieniu nie b^dzie w^tpliwoscl,
iz naliczane b^dq_ odsetki ustawowe za opoznienie zgodnie z art. 481 § 2 KG (w wysokosci rownej sumie
stopy referencyjnej Narodowego Banku Poiskiego i 5,5 punktow procentowych), a nie odsetki ustawowe
z art. 359 § 2 KC (w Wysokosci rownej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Poiskiego i 3,5
punktow procentowych).
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie nr 19

§ 3 IPU - Prosimy o uzupeJnienie tresci § 3 IPU o kolejny ust^p (26) w brzmieniu: ,,26. Zastrzezenie
zawarte w ust. 25 nie dotyczy przeniesienia wszelkich naleznosci wynikaj\cych z niniejszej umowy na
instytucfe finansujqcq przedmiotow^ umow§ leasingu (np, bank, firm leasingowa itp.), na ktdre
Zamawiajacy niniejszym wyraia bezwarunkow^ zgoc/e."
. Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 3 IPU.
Pytanie nr 20

§ 5 IPU Prosimy o uzupeinienie tresci § 3 IPU o kolejny ust§p (12) w brzmieniu: ,,12. uZamawiajacy
wyraza zgod§ na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocte leasingu na rzecz instytucji
finansujqcej przedmiotowa^ umowq leasingu (np. bank, firma leasingowa, itp.) oraz zobowiajzuje si§
przystajiic do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na warunkach wymaganych przez instytucfe
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finansujacq z zastrzezeniem, it warunki tej umowy nie b^da^ naruszafy uprawnien Zamawiajqcego
w zakresie korzystania z przedmiotu leasingu wynikajajcych z niniej'szej umowy leasingu."
Odpowiedz:
Zamawiajeicy podtrzymuje zapisy § 5 IPU.

Pytanie nr 21
§ 11 ust.2 - 5 IPU - Kary umowne zastrzezono na wypadek opoznienia tj. be^dq, mogly bye naliczone
takze w sytuacji uchybienia terminow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Prosimy o zastapienie
kazdorazowo wyst^pujajoego w tych postanowieniach slowa ,,opoznienia" slowem ,,zwloki".
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy podtrzymuje zapis S1WZ.

Pytanie nr 22
§ 11 ust.2 pkt 1 IPU - Postanowienie to zawiera nieuzasadnione wy)apzenie mozliwosci naliczenia kary
umownej, w sytuacji gdy do odstapienia od umowy dojdzie z przyczyn okreslonych w § 10 ust. 4 pkt 1 i 2.
Prosimy o modyfikacje. tego postanowienia i nadanie mu nast^pujacego brzmienia: ,,za odstqpienie od
Umowy przez jednq ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiaj^cego w wysokosci 20% wartosci
netto niezrealizowanej cz$sci Umowy."
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 23
§ 11 ust.3 IPU - mozliwosc dochodzenia odszkodowania uzupeJniajacego zastrzezono tylko na rzecz
Zamawiajapego. Prosimy o modyfikacje tego postanowienia, na nast§pujaca_ tresc: ,,Strony mogq na
zasadach ogolnych dochodzlc odszkodowania przewyzszajqcego wysokosc kar umownych."
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 24
§ 14 IPU - Prosimy o modyfikacje tresci tego postanowienia w taki sposob, aby obowiazek ochrony
danych osobowych obejmowat obie Strony umowy (Wykonawcy i Zamawiajacego)".
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy podtrzymuje zapis SIWZ.

Jednoczesnie Zamawiajqcy modyfikuje tresc SIWZ wprowadzaja^c Zata^cznik nr 10: Przyktad
rozdziafu rat kapitafowych, stanowia^cy Zaia^cznik do nn. pisma.
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