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Bytom,f9.:.!.?..2016r.
Uczestnicy
postepowania przetargowego

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu njeograniczonego pn. Modernizacja 60
sekcji obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-15/31-POz dla WEGLOKOKS KRAJ
SpoJkazo.o. KWK ,,Bobrek - Piekary" - Ruch ,,Piekary"-nrsprawy PRZZ/0810.
Dziatajqc zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieh w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
Zamawiaj^cy w prowadzonym post^powaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Modernizacja 60 sekcji obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-15/31-POz
dla WEGLOKOKS KRAJ Spo^ka z o.o. KWK ..Bobrek - Piekary" - Ruch ,,Piekary", udziela odpowiedzi na
zapytania Wykonawcow.

Pytanie nr 1
Czy ze wzgledu na fakt, ze przeznaczona do tnodernizacji obudowa FAZOS-15/31-POz zostafa
wyprodukowana stosunkowo dawno i posiada znaczny stopien technicznego zuzycia pros/my
o wyjasnienie, czy Zamawiajqcy wyraza zgode na wykorzystanie do remontu elementow innych sekcji
obudowy w lepszym stanie technicznym niz otrzymane z Kopalni przy zachowaniu wszystkich
parametrow technicznych wymagan zgodnych z SIWZ.
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy informuje, ze nie wyraza zgody na wykorzystanie do remontu elementow innych sekcji
obudowy zmechanizowanej niz otrzyrnane z Kopalni (istnieje mozliwosc podmiany elementow
przeznaczonych do modernizacji bed$cych w posiadaniu Zamawiajqcego).

Pytanie nr2
Jezeli Zamawiaja_cy wyraza zgode na warunki postawione w powyzszym pytaniu nr 1, to pros/my na
wyrazenie zgody, na zachowanie zamiennosci zgodnie z zatqcznikiem nr 1 do SIWZ, pkt III ppkt 4. 2) c)
ppkt 4. 3) b) jedynie w zakresie kompletnego uktadu przesuwnego i os/ony czo/a sciany.
Odpowiedz:
Zamawiaja.cy informuje, ze nie wyraza zgody w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiaja_cy wyraza zgode na modernizacjq spagn/c na spagn/ce typu katamaran.
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy informuje, ze nie wyraza zgody na modernizacj^ sp^gnic na spa.gnice typu katamaran.

Pytanie nr4
Czy Zamaw/ayacy dopuszcza zabezpieczenie zewnetrzne powierzchni tfoczysk w zakresie dotycza_cym
stojakow i podpor stropnicy poprzez natozenie wykonanej z blachy nierdzewnej powfoki DURACHROM
o grubosci min. 07 mm, rownowaznej w stosunku do napawania drutem chromowo-niklowym?
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Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, te nie dopuszcza zabezpieczenla zewn^trznej powierzchnl tloczysk w zakresie
dotyczqcym stojakow i podpor stropnicy poprzez nalozenie wykonanej z blachy nierdzewnei powloki
DURACHROM o grubosci min. 0,7 mm.
Pytanie nr5
Zaiqcznik nr 1 do SIWZ, strona 13, pkt 2, ppkt 1) i 2), 7)
Zamawiajqcy napisal:
,,1) Hose sekcji Uniowych ~ 57 szt,
2) Hose sekcji skrajnych BSN-3 szt., (...)
7) Podziatka- 1,5m,
(konstrukcja 10 sztuk sekcji obudowy zmechanizowanej musi umozliw/ac prace w poc/z/a/ce 2,0 m poprzez zastosowanie oshn bocznych wysuwnych z strony lewej i prawej z zastosowaniem sitownik6w
o zwi^kszonym skoku)."
Zafycznik Nr 1 do SIWZ, strona 17, pkt 4) ppkt e)
Zamawiajqcy napisaf:
,,e) Hydraullka sterownlcza must bye zgodna z Instrukcjq obstug! i bezpieczenstwa stosowania UH254 ~
Instrukcja oryginalna (mozliwosc alternatywnego zastosowania elementow hydrauiiki sterowniczej
wobudowie PUMAR-14/36-POz2)."
Pytanie: W dokumentacjj oryginalnej UH254 przytoczone sq ukfady hydrauliczne kolejnoUH254-01.00.000
UH254-02.00.000 z dwoma funkcjami wolnymi (wstosunku do sekcji UH254-01.00.000)
UH254-03.00.000 z dwoma funkcjami wyposazonymi w dodatkowe oshny boczne (w stosunku do sekcji
UH254-01.00.000).
Czy prawidtowa jest interpretacja iz przywotany zapis: „ 1) ilosc sekcji Uniowych - 57 szt.", dotyczy UH25402.00.000 (w tym 10 szt. to ukfad UH254~02.00.000 z dwoma funkcjami wyposazonymi w dodatkowe
osfony boczne)?
Odpowiedz:

Zarnawiajqcy informuje, ze dostarczone uklady hydrauliczne maj^ bye zgodne z wymaganiami zawartyml
w SIWZ tj.: Zal^cznik Nr 1 do S1W2, strona 13, pkt 2, ppkt 1), 2) i 7), oraz Zaf^cznik Nr 1 do SIWZ, strona
17, pkt 4) ppkt c) i e), ktore zdaniem Zamawiajqcego sajednoznaczne.
Jednoczesnie Zamawiaj^cy informuje, ze nie jest w stanie udzielic odpowiedzi na zadane pytanie
odnosnie interpretacji zapisow z uwagi na wystepuja_cy w pytanlu btqd dotyczqcy numerow ukladow
hydraulicznych.
Pytanie nr 6
Zafycznik Nr 1 do SIWZ, strona 13, pkt 2, ppkt 1) i 2),
Zamaw/ay'acy napisai:
,,1) Hose sekcji Uniowych - 57 szt,
2) ilosc sekcji skrajnych BSN-3 szt."
Tym samym w Zalqczniku Nr 1 do SIWZ, strona 18, pkt 6) ppkt p)
Zamawiaja_cy napisal:
,,p) 2kp!. stropnicy wychyino-wysuwnej dla sekcji skrajnych BSN."
Pytanie: W zwiqzku z tym, ze w oryginalnej dokumentacji nie wyst^puje uktad hydrauHczny z silownikam!
stropnicy wysuwnej, prosimy o doprecyzowanie wymagan dotyczqcych ukfadu hydraulicznego sekcji
skrajnych BSN - 3 szt
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Czy prawidhwa jest interpretacja iz uktad hydrauliczny sekcji UH254~03.00.000 z dwoma funkcjami
wyposazonymi w dodatkowe ostony boczne powinien zostac dodatkowo wyposazony w hydraulike
(dodatkowe dwie funkcj'e dla stropnicy wychylnej oraz dodatkowe dwie funkcje dla stropnicy wysuwnej
a takze odpowiednie bloki zaworowe oraz zawory bezpieczeiistwa) do sterowania sitownikami stropnicy
wychylnej oraz wysuwnej tym samym be_dzie to zakres sterowania sekcji skrajnej BSN?
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy informuje, ze nalezy dostosowac uklad hydrauliczny UH254 tak aby zapewnial pelen zakres
sterowania sekcji skrajnej BSN (dodatkowe dwie funkcje dla stropnicy wychylnej oraz dodatkowe dwie
funkcje dla stropnicy wysuwnej, a takze odpowiednie bloki zaworowe oraz zawory bezpieczenstwa).
Pytanie nr 7
Zatqcznik Nr 1 do SIWZ, strona 18, pkt 6} ppkt o)
Zamawiajqcy napisaf:
,,o) 5 kpl. ukiaddw hydraulicznych"
Prosimy o okreslenie czy prawidhwa jest interpretacja, ze Zamawiajqcy okreslit w powyzszym zapisie
3 kpl sekcji liniowej UH254-02.00.000 oraz 2 sekcje UH254-03.00.000?
Odpowiedz:
Zamawiaja^y informuje, ze pod poj^ciem 5 kpl. ukladow hydraulicznych rozumie:
- 2 szt dla sekcji liniowej umozliwiaja_cej prac§ w podziaice 2,0 m,
- 3 szt, dla sekcji skrajnej BSN.

Pytanie nr 8
Zafycznik Nr 1 do SIWZ, strona 16, pkt 2) ppkt e)
Zamawiajqcy napisat:
,,e) Sekcje obudowy zmechanizowanej powinny bye wyposazone w elementy stuzqce do zabudowy
urza.dzen stabilizacji."
Pytanie: Czy obudowa zmechanizowana ma zostac wyposazona w uktad hydrauliczny (taki jak Uktad
hydrauliczny trzymania stropnic, spqgnic, przenosnika ...) sterowania urzqdzeniamistabilizacji?
Jesli tak to prosze o okreslenie rodzajow oraz llosci urz^dzen stabilizacji.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze sekcje powinny bye wyposazone w elementy sluza.ce do zabudowy urzajdzeii
stabilizacji, lecz Zamawiaja.cy nie wymaga wyposazenia tych sekcji w te urzqdzenia co jednoczesnie
okresla rodzaj zastosowanego ukfadu hydraulicznego.

Pytanie nr 9
Zalqcznlk Nr 1 do SIWZ, strona 18, pkt 5) ppkt c), tiret 17
Zamawiajqcy napisaf:
,,Dodatkowo nalezy dostarczyc kolektory DA/70 PN 400 z wyjsciami Stecko 2xDN 32 w ilosci 40 szt"
Zastosowanie przytqczy DA/32 PA/400 obliguje do zastosowania przyfqczy DA/32 w systemie Super
Stecko. W zwiqzku z powyzszym pros/my o dopuszczenie przytqczy na kolektorze DA/25 wg normy 400
barlub prosimy o dopuszczenie przyfqczy DA/32 typu Wna cisnienie 350 bar.
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy informuje, ze podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
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Pytanie nr 10
Czy z uwagi na wyst$powanie na rynku rozwiqza/i rownowaznych i zwiqzane z tym mozHwosci
optymalizacji koszt6w zakupu, j'ak rdwniez fakt stosowania obecnie przez Zamawiajqcego rozwiqzan
rownowaznych, Zamawiajqcy wyraza zgodf? na zastosowanie rdwnowaznych urzqdzen do znakowania
obudowy zmechanizowanej (w zakresie wszystkich parametrow technicznych, funkcji, wtasciwosci,
wymiardw), w stosunku do sprz$tu wymlenionego w Zafqczniku nr 1 SIWZ pkt III 4. O) ti transnonderdw
TEX-01?
^
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ, z uwagi na gwarancj§ pefnej
kompatybilnosci 2 posiadanym przez Zamawiajqcego systemem.
Pytanie nr 11
Odnosnie osfon gladzi stojaka okreslonych (w Zalqczniku nr 1 do SIWZ pkt IIIA.k) jak nizej:
,,Oshny zabezpteczajqce calq gfadz ttoczyska nalezy wykonaC z tkaniny vinytol 1280 o grubosci min. 1,3
mm wzmocniona. tkanina. bracker TG17 o gruboSci 1 mm (± 0,1 mm) ...w catoSci bez zlqczen
wzdtuznych"
Czy Zamawiajqcy dopuszcza mozliwoSc zastosowania oslon rownowaznych o wytrzymatogci wzdtuznej
i poprzecznej 2000N/cm (potwierdzonej swladectwem z badan na wytrzymato£6 tkaniny w Jednostce
Certyfikujacej) o gruboSci wg preferencji Zamawiajqcego?
Jesli nie dopuszczajq Panstwo rownowaznych i sprawdzonych przez ostatnie lata oslon (z bardzo
dobrymi referencjami), to proslmy o wyjasnienie czy tkaniny podane vinytol i bracker TG-17 majq byd
razem zwulkanizowane? Czy tez sklejone lub zgrzewane ze sobq? Wg naszego wieloletniego
doSwiadczenia kazda z metod pofqczenia spowoduje usztywnienie material, a co skutkowa6 b$dzie
szybkim p$knieciem ostony w trakcie pracy stojaka.
Pros/my rdwniez o informacfe jakiego Certyfikatu ZgodnoSci Zamawiajqcy oczekuje. Czy Certyfikat ma
6yd na tkaniny Vinytol 128 + tkanin? Bracker TG-17 tqcznie? Czy wystarczy aby oferent posiadat wazny
Certyfikat Zgodnosci na sprawdzona i stosowanq od 2009r. osion? o niekwestionowanej wytrzymafoSci
min, 2000N/cm i grubosci min 1 mm?
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajqcy informuje, ze
sposob trwalego polqczenia zastosowanej tkaniny, okreslony ma bye przez Wykonawc§ i zagwarantowac
trwaiosc i niezawodnosc przedmiotowych oslon. Zamawiajqcy oswiadcza ze Certyfikat Zgodnosci ma
dotyczyc obydwu tkanin tqcznie.
Pytanie nr 12
Odnosnie oslon gladzi stojaka okreslonych (w Zatqczniku nr 1 do SIWZ pkt lll.4.k) jak nizej:
,,Oslony zabezpieczajqce cafq gladz tfoczyska nalezy wykona6 z tkaniny vinyto! 1280 o grubosci min. 1,3
mm wzmocnionq tkaninq bracker TG17 o gruboSci 1 mm (± 0,1 mm) ...w cahsci bez zlqczen
wzdtuznych"
Pytania:
1. W SIWZ brakjest parametrdw wytrzymalosciowych ostony stojaka. Czy nalezy przez to rozumied, ze
wytrzymatosc oshny nie ma znaczenia?
2. Czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie oslon rownowaznych z podanymi parametrami grubosci
i wytrzymafosci?
3. Czy obligatoryjne jest przedstawienie przez Dostawc§ badan wytrzymahsciowych wykonanych przez
jednostkq atestujqcq - certyfikujqcq?
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4. Czy podane w SIWZ przez Zamawiajqcego nazwy handiowe materialdw (Vinytol 1280, Bracker TG17)) z ktorych maja. bye wykonane osiony, nie stanowi naruszenia Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dlatego, ze mozna w SIWZ opisac parametry techniczne
(wytrzymahsc, grubosc ftp.) bez podawania nazw handlowych materiafdw, a ktdrych to aktualnie
umieszczono w zapisach SIWZ dajqc preferencj'e wybranym Wykonawcom.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ, gdyz wymienione rodzaje materiafow sq
dostepne na rynku i gwarantuja. odpowiednie parametry wytrzymabsciowe osiony, potwierdzone
badaniami wytrzymatosciowymi wykonanymi przez jednostk^ atestuja.cav-certyfikujqca..

Przewodnicz^cy Komisji Przetargowej
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