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Uczestnicy
post^powania przetargowego
Dotyczy:

post^powania nr PRZZ/0811.

Dziatajac zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieii w W^GLOKOKS KRAJ
Sp. z o. o., Zamawiajacy w prowadzonym post^powaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Leasing finansowy wraz z dostawq. nowego przenosnika zgrzebtowego
podscianowego, montazem i uruchomieniem dla W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK ..Bobrek-Piekary"
Ruch Piekary, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcow oraz dokonuje modyfikacji SIWZ,
Pytanie nr 1
Zwracamy si§ z prosbst do Zamawiajacego o modyfikacje_ zapisow zawartych w pkt, XI SIWZ ,,Warunki
platnosci" oraz zapisow ,,lstotnych postanowreri, ktore zostana wprowadzone do umowy"
zwiazanych z wystawieniem faktury w taki sposob, aby jej wystawienie nast^powalo po podpisaniu
,,Protokotu komptetnosci dostawy", a nie po podpisaniu Zafqcznika (,,Protokofu przekazania przedmiotu
leasingu"). Przy czym ptatnosc pierwszej raty mogfaby bye uzalezniona od podpisania Zalacznika
(,,Protokotu przekazania przedmiotu leasingu"), Obecna forma zapisow zawartych w SIWZ dotyczqcych
fakturowania uniemozliwia Wykonawcy wystawienie faktury zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 marca
2014 roku o podatku od towarow i usJug w powiazaniu z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT. Wedlug naszej
interpretacji przepisow, dostawy zakoriczy podpisanie ,,Protokofu kompletnosci dostawy" i w tym
momencie powstanie obowiazek podatkowy na gruncie ustawy o VAT. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy
o VAT faktury wystawia si§ nie pozniej niz 15 dnia miesia^ca nast^pujacego po miesia_cu, w ktorym
dokonano dostawy towaru lub wykonano ustuge_.
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie nr 2
Prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt. V ppkt.2 ,,Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego"
Zata_cznika nr 1 do SIWZ. Czy przy pierwszym montazu na dole Kopalni Wykonawca zapewnia nadzor
nad montazem czy wykonuje montaz w zakresie opisanym w pkt. VII, ppkt 1 ,,lnne wymagania"
Zata_cznika nr 1 do SIWZ. Jednoczesnie informujemy, ze w §3 ust.4.3) ,,lstotnych postanowieri, ktore
zostana^ wprowadzone do umowy" jest mowa o tym, ze cena zawiera kosztv pomocy serwisu w trakcie
montazu i uruchamianiu przedmiotu zamowienia w podziemiach kopalni. Jaka jest liczba planowanych
zmian lokalizacji dostarczanego przenosnika w okresie gwarancji?'
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca po dokonaniu dostawy przedmiotu zamowienia wykona
montaz cz^sci przenosnika wymieniony w Zalaczniku nr 1 SIWZ cz$sc VII ust. 1 na terenie
Zamawiaja_cego na powierzchni pod nadzorem i przy udziale serwisu Wykonawcy oraz przy
wspotudziale pracownikow Kopalni. Na dole kopalni montaz b^dzie wykonany przez pracownikow
Kopalni pod nadzorem serwisu Wykonawcy. Zamawiajacy informuje ze planowana jest dwukrotna
zmiana lokalizacji dostarczonego przenosnika w okresie gwarancji.
Pytanie nr 3
Zat^cznik nr 1 do SIWZ punkt VII ,,lnne wymagania" podpunkt 1. brzmi: Wykonawca po zakohczeniu
dostawy przedmiotu zamowienia dokona na terenie Zamawiajapego montazu przedmiotu zamowienia,
(od strefy napejdu wysypowego do kruszarki i tunelami wraz z stacja^ najazdowaj.

WEGLOKOKS
Rozumiemy ten punkt w ten sposob ze ewentualny wykonawca po dostarczeniu przenosnika dokona jego
montazu na hali na powierzchni Kopalni. Zmontowana zostanie tylko cze.sc przenosnika pomie.dzy
kruszarka, (wraz z tunelem) a nape.dem wyspowym przenosnika podscianowego. Zmontowana zostanie
rowniez stacja najazdowa na ktorej zostanie posadowiony nap§d wysypowy. Glowna^ cze.sc robot
montazowych wykonaja. pracownicy Kopalni przy udziale i nadzorze pracownikow dostawcy. Transport
i montaz na dole KWK zostanie wykonany przez pracownikow Kopalni.
Prosimy o potwierdzenie naszego toku zrozumienia tego punktu.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze Wykonawca po dokonaniu dostawy przedmiotu Zamowienia wykona
montaz cz$sci przenosnika wymieniony w Zataczniku nr 1 SIWZ cz^sc VII ust. 1 Inne wymagania
na terenie Zamawiaja^cego na powierzchni pod nadzorem i przy udziale serwisu Wykonawcy oraz
przy wspotudziale pracownikow Kopalni,
Na dole kopalni montaz b$dzie wykonany przez
pracownikow Kopalni pod nadzorem serwisu Wykonawcy.
Pytanie nr 4
Zat^cznik nr 1 do SIWZ punkt III podpunkt A 1., ust. 1) okresla diugosc kompletnego przenosnika na
70m. Rozumiemy, ze jest to wymiar od osi nape.du wysypowego do osi nape.du zwrotnego. Prosimy
o potwierdzenie.
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy informuje, ze diugosc kompletna przenosnika to wymiar od osi napedu wysypowego
do osi napedu zwrotnego.
Pytanie nr5
Zatqcznik nr 1 do SIWZ punkt III podpunkt A 1., ust. 2) okresla szerokosc rynien na 850mm. Jest do
sztywno okreslony wymiar ktory moze sugerowac jednego dostawcy. Prosimy o zmian§ tego punktu na
850 mm±3% .
Odpowiedz:
Zamawiaiacv modyfikuie tresc:
1)
Za^cznika Nr 1 do SIWZ czesc III ust. A pkt.1 ppkt 2),
2)
tabeli Zata_cznika Nr 5 do SIWZ czesc A, ust. 1 ppkt 2),
nadaja^c im brzmienie:
Szerokosc rynien - 850 mm - 3%.
Pytanie nr 6
Zata_cznik nr 1 do SIWZ punkt III punkt A 1., ust. 17) przenosnik ma miec mozliwosc wymiany gwiazdy
nape.dowej w catosci. Rozumiemy ze wymiana kompletnego walu zostanie dokonana po zdj^ciu jednostki
nap^dowej i plyty dystansowej przekladni. Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedz:
ZamawiajXcy informuje, ze przenosnik ma miec mozliwosc wymiany gwiazdy
w catosci, po zdjeciu jednostki nap^dowej i ptyty dystansowej przektadni.

nap^dowej

Pytanie nr 7
Zata.cznik nr 1 do SIWZ punkt III podpunkt A 3., ust. 6) kruszarka ma zostac wyposazona w czujnik
obrotow typu Tiefenbach . Prosimy o uszczegotowienie tego zapisu.
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy informuje, ze nalezy wyposazyc kruszark? w czujnik zblizeniowy typu Tifenbach
INFA30-1K-58.
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Pytanie nr 8
Zatacznik nr 1 do SIWZ pimkt III podpunkt A 4, system przekladkowy. Rozumiemy ze ma on stuzyc do
przektadki nape.du wysypowego przenosnika scianowego. Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy potwierdza, ze system przekladkowy ma sluzyc do przekladki napedu wysvpoweqo
przenosnika scianowego.
Pytanie nr 9
Zata^cznik nr 1 do SIWZ punkt 111 podpunkt A 5., ust. 5). Stacja najazdowa musi bye wyposazona
w korekcj§ pionowsi na kazdym segmencie?
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy informuje, ze stacja najazdowa ma bye wyposazona w korekcj? pionowa. na kazdym
segmencie.
Pytanie nr 10
Zalacznik nr 1 do SIWZ punkt 111 podpunkt B 1., ust. 3) i 4) wymaga dostarczenia na wyprawke.
gwiazdy nape.dowej (2 szt.) i zwrotnej (2 szt). Rozumiemy ze chodzi tylko do dostawe_ samych z^bnikow
bez watow i utozyskowania. Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze nalezy dostarczyc kompletne gwiazdy nap^dowe i kompletne gwiazdy
zwrotne.
Pytanie nr 11
Zata_cznik nr 1 do SIWZ punkt 111 podpunkt B 2,, ust. 3) wymaga dostarczenia na wyprawk§ kola
pasowego. Prosimy o uszczegolowienie czy chodzi o kolo pasowe bierne czy o czynne.
Odpowiedz:
Zamawiaiacy modyfikuie tresc:
1)
Zata_cznika Nr 1 do SIWZ cze.sc III ust. B pkt. 2 ppkt 3)
2)
Zata^cznlka Nr 5 do SIWZ cz^sc B ust. 2 ppkt 3)
nadaja_c im brzmienie:
Koto pasowe - 1 szt. fub 1 kpl.jezeli w kruszarce stosowane s% /to/a pasowe roznego rodzaju.
Pytanie nr 12
Zata_cznik nr 1 do SIWZ punkt III podpunkt B 1. ust. 5) wymaga dostarczenia na wyprawk§ mostu
ruchomego zwrotni. Prosimy o wyjasnienie o co Zamawiaj^cemu chodzi.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze nalezy dostarczyc kompletny most ruchomy zwrotni, ktory sluzy do
napinania tahcucha na zwrotni przenosnika.
Pytanie nr 13
ZaJacznik nr 1 do SIWZ, pkt V.4.
Zwracamy sie. z prosb£(_ o wydJuzenie terminu przystapienia do nieodplatnej naprawy gwarancyjnej na
okres 8 godzin od momenta telefonicznego powiadomienia. Powyzszy czas uwzgl^dnia diagnoz^ awarii,
przygotowanie odpowiednich narz^dzi, dojazd na kopalni^ oraz zjazd na d61 i dojscie do miejsca awarii,
co wszystko razem, w czasie 4 godzin nie jest reaine.
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Odpowiedz:
Zamawiaiacy modyfikuie tresc:
1)
Zat^cznika Nr 1 do SIWZ, czesc V ust. 3,
2)
Za*a_cznika Nr 1 do Istotnych postanowieri, ktore zostan^ wprowadzone do umowy (do
umowy), cz^sc VIII ust. 3,
i nadaje im brzmienie:
Przystapienie do nieodptatnej naprawy gwarancyjnej nastapi najpozniej w term/me do 6 godzin od
momentu telefonicznego zgioszenia awarii. Czas trwania napraw b$dzie okreslony przez Strony
wprotokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydfuzenie okresu gwarancji.
Pytanie nr 14
Zaiacznik nr 1 do SIWZ, pkt V.
Zwracamy si§ z prosb^o dodanie wykazu czesci szybkozuzywajacych si§, obj^tych gwarancja^ 12 miesi^cy
na ukryte wady materiatowe, tj. slizgow, wyrzutnikow i ptyt wyrzutnikowych, o-ringow, uszczelnieii, okladzin
i elementow ciernych, bijakow kruszarki, nozy kruszacych, pasow nap^dowych, oraz elementow
eksploatacyjnych takich jak bezpieczniki, zarowki, oleje i smary.
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy informuje, ze cz^sci szybkozuzywaja.ce wchodza. w skfad kompletnego przenosnika
i pod I eg aj a gwarancji ogolnej na kompletny przedmiotzamowienia.
Pytanie nr 15
Zatgcznik Nr 1 do SIWZ, III.A.3.6) oraz III.B.5.1)
Prosimy o potwierdzenie, ze czujnik obrotow moze bye innego typu, pod warunkiem poprawnej
wspoipracy ze sterownikiem SKD-06.
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie nr 16
Zaiqcznik Nr 1 do SIWZ, V.8.7)
Przedmiot zamowienia wchodzi w sWad zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego czy Zamawiaja^cy wymaga dostarczenia dopuszczonej przez Prezesa WUG takiej dokumentacji? Jesli
nie, prosimy o podanie zakresu instrukcji "czesci elektrycznej" lub skreslenie wymagania.
Odpowiedz:
Zamawiajeicy nie znajduje przytoczonego zapisu tj. cz. V. 8.7) w tresci SIWZ. Zamawiaja,cy
informuje, ze jezeli Wykonawca dostarczy inne urza.dzenia niz ujete w dokumentacji systemowej
b^dqcej w posiadaniu przez Zamawiaja_cego, nalezy dostarczyc nowa^ dokumentacj^ systemowa,
(Zintegrowany System Sterowania Kompleksu Wydobywczego) lub aneks do dokumentacji
systemowej (Zintegrowanego Systemu Sterowania Kompleksu Wydobywczego} posiadanej przez
Zamawiaj^cego.
Pytanie nr 17
Zatcjcznik Nr 1 do SIWZ, VIII.4)
- zaswiadczenia fabryczne nie sa^dokumentami umocowanymi prawnie w obowia^zuja^cym systemie
zgodnosci,
- certyfikat badania typu UE (oznaczenie zgodne z obowiazujapym prawem) jest wtasnoscia^producenta,
- deklaracja zgodnosci UE (oznaczenie zgodne z obowia^zujajsym prawem) zawiera dane wystarczajajse
do petnej identyfikacji dostarczonego wyrobu (w tym numer fabryczny).
W zwiazku z powyzszym prosimy o skreslenie wymagania lub jego modyfikacje, zgodnie
z obowia/ujacym stanem prawnym.
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Odpowiedz:
Zamawiaiacv modyfikuje tresc:
1)
Zat^cznika nr 1 do SIWZ, cz^sc VI ust. 8 pkt 4), ktory otrzymuje nowe brzmienie:
4)
Dla urzadzen budowy przeciwwybuchowej: kopia certyfikatu badania typu WE
i deklaracja zgodnosci WE - wzor- oswiadczenie producenta lub upowaznionego
Przedstawiciela, iz oferowany produkt spetnia wymagania prawa polskiego i Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek w podziemnych wyrobiskach zakfadu
gorniczego w warunkach istniejacych zagrozen.
2)
Zat^cznrka nr 1 do SIWZ, cz^sc VIII ust. 4), ktory otrzymuje nowe brzmienie:
4)
Dla urzadzen budowy przeciwwybuchowej: kopia certyfikatu badania typu WE
i deklaracja zgodnosci WE - wzor- oswiadczenie producenta lub upowaznionego
Przedstawiciela, iz oferowany produkt spetnia wymagania prawa polskiego i Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek w podziemnych wyrobiskach zakfadu
gorniczego w warunkach istniejacych zagrozen.
3)
Zata^cznika nr 5 do SIWZ, w tabeli DOKUMENTY wymagane z pierwszq dostawa przedmiotu
zamowienia wj^zyku polskim Dokumenty dotyczace przenosnika zgrzebtowego, pkt 4,
ktory otrzymuje nowe brzmienie:
4.

Dla urzadzen budowy przeciwwybuchowej: kopia certyfikatu
badania typu WE i deklaracja zgodnosci WE - wzor - oswiadczenie
producenta lub upowaznionego
Przedstawiciela, iz oferowany
produkt spefnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w
zakresie wprowadzenia na rynek w podziemnych wyrobiskach
zaMadu gorniczego w warunkach istniejacych zagrozen.

Tak

4)

Zaiacznika nr 6 do SIWZ pkt.3 ppkt. 4), ktory otrzymuje nowe brzmienie:
4)
Dla urzadzen budowy przeciwwybuchowej: kopia certyfikatu badania typu WE
i deklaracja zgodnosci WE- wzor- oswiadczenie producenta lub upowaznionego
Przedstawiciela, iz oferowany produkt spetnia wymagania prawa polskiego i Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek w podziemnych wyrobiskach zakfadu
gorniczego w warunkach istniejacych zagrozen.

5)

Zatqcznika nr 1 do Istotnych postanowieh, ktore zostana wprowadzone do umowy (do
umowy) cz^sc X. pkt. 4), ktory otrzymuje nowe brzmienie:
4)
Dla urza_dzeh budowy przeciwwybuchowej: kopia certyfikatu badania typu WE
i deklaracja zgodnosci WE- wzor- oswiadczenie producenta lub upowaznionego
Przedstawiciela, iz oferowany produkt spetnia wymagania prawa polskiego i Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek w podziemnych wyrobiskach zaktadu
gorniczego w warunkach istniejacych zagrozen.

Pytanie nr 18
Zatetcznik nr 1 do SIWZ, 111, A. 13)
Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy dostarczyc dwie sztuki stacji wielostycznikowych, z ktorych kazda ma
miec mozliwosczasilania dwoch silnikow dwubiegowych.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze nalezy dostarczyc dwie sztuki stacji wielostycznikowych, z ktorych
kazda ma miec mozliwosc zasilania dwoch silnikow dwubiegowych.

Pytanie nr 19
Prosimy o podanie informacji czy profile rynien przedmiotowego przenosnika maja_ bye wykonane
w technologii walcowanej czy odlewanej.
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Odpowiedz:
Zamawiaja_cy informuje, ze profile rynien majq bye wykonane w technologii walcowanej.
Pytanie nr20
Prosimy o potwierdzenie, ze rynny przenosnika podscianowego powinny bye poiaczone standardowymi
Jacznikami trasy typu ,,kosc", a ich wytrzymatosc powinna wynosic co najmniej 3 000 kN.
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy informuje, ze rynny przenosnika podscianowego powinny bye pofa^czone
standardowymi tqcznikami trasy typu ,,kosc", a ich wytrzymatosc powinna wynosic co najmniei
3 000 kN.
Pytanie nr 21
Zatqcznik nr 1 do SIWZ, VI, Wymagane dokumenty, ktore nalezy zafqczyc do oferty.
Prosimy o informacje., czy do oferty oprocz dokumentow dot. przenosnika zgrzebtowego i agregatu
spre.zarkowego wyszczegolnionych na stronach 15 i 16 w SIWZ nalezy doiaczyc jakiekolwiek dokumenty
dotyczqce kruszarki i stacji najazdowej?
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, pod poj^ciem dokumenty dot. przenosnika zgrzebtowego ma na mysli
wszystkie elementy sktadowe przenosnika podscianowego zgrzebtowego czyli takze kruszarke,
system przektadkowy i stacje najazdowa^
Pytanie nr22
Zalq.cznik nr 1 do SIWZ, III B, Wyposazenie dodatkowe, Przenosnik
zgrzeblowy podscianowy.
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiaja^cy rozumie przez poje.cie: T,Zastawki gorne ( kazdego rodzaju
wchodza^cego w sktad) - po 2 szt".
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy informuje, ze nalezy dostarczyc po 2 szt. z kazdego rodzaju zastosowanych
w dostarczonym przenosniku tzw. ,,Zastawek gornych". Przez ,,Zastawki gorne" Zamawiajeicy
rozumie cz^sci przenosnika podscianowego, ktore zabezpieczajq przed przesypywaniem si^
urobku poza tras^ przenosnika.
Pytanie nr 23
Zafa,cznik nr 1 do SIWZ, III B, Wyposazenie dodatkowe, Stacja najazdowa.
,,Zestaw sitownikow wchodzq_cych w sktad stacji najazdowej - 2 kpl." Prosimy o wyjasnienie czy
Zamawiajq.cemu chodzi o 2 szt. z kazdego rodzaju siiownikow, czy 2 komplety wszystkich sitownikow
znajduja_cych sie. w stacji najazdowej.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze nalezy dostarczyc 2 szt. z kazdego rodzaju sitownikow wchodza^cych
w sktad stacji najazdowej.
Pytanie nr 24
Zamawiaja^cy w przedmiocie zamowienia wskazuje leasing finansowy wraz z dostawa^ i montazem.
Jednoczesnie na str. 17 SIWZ (ZaJapznik nr 1, Opis przedmiotu zamowienia), pkt VII. 12, Zamawiajapy
okresla, ze Wykonawca zapewnia bezptatny nadzor nad montazem i uruchomieniem przedmiotu
zamowienia w wyrobisku dotowym zakfadu gorniczego.
Prosimy o potwierdzenie naszej interpretacji, w kontekscie caiosci post^powania, ze Wykonawca
dostarcza przedmiot leasingu do Zarnawiajacego i sprawuje nadzor nad montazem i uruchomieniem
przedmiotu leasingu w okresie gwarancji.
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Odpowiedz:
Zamawiajcicy informuje, ze Wykonawca po dokonaniu dostawy przedmiotu Zamowienia wykona
montaz cz$£ci przenosnika wymieniony w Zatqczniku nr 1 SIWZ cz^sc VII ust. 1 Inne wymagania
na terenie Zamawiaj^cego na powierzchni pod nadzorem i przy udziale serwisu Wykonawcy oraz
przy wspoludziale pracownikow Kopalni. Na dole kopalni montaz bedzie wykonany przez
pracownikow Kopalni pod nadzorem serwisu Wykonawcy zgodnie z cz^scia^ VII ust. 12 (str. 17
SIWZ) Zata_cznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie nr 25
Czy wyposazenie elektryczne opisane w cz^sci III pkt. A. ppkt 3. Zalacznika nr 1 do SIWZ jest
wyposazeniem wchodzapym w sklad kruszarki czy tez nalezy je traktowac jako osobna^ cz§sc
zamowienia?
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze jest to wyposazenie wchodza^ce w sklad kruszarki.
Pytanie nr26
W czqsci VI. Zata_cznika nr 1 do SIWZ Zamawiajapy okreslit dokumenty, kt6re nalezy do^czyc do oferty.
Prosimy o potwierdzenie, ze do oferty nalezy dotapzyc zgodnie z trescia^ SIWZ wymagane przez
Zamawiaja^cego dokumenty w odniesieniu do przenosnika zgrzebtowego podscianowego i agregatu
spr^zarkowego.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, pod poj^ciem dokumenty dot. przenosnika zgrzeblowego ma na mysli
wszystkie elementy sktadowe przenosnika podscianowego zgrzebtowego czyli takze kruszark§,
system przektadkowy i stacj^ najazdowa^.
Pytanie nr 27
Zamawiaja^cy w cz^sci III. pkt. A. ppkt. 1 12) Zatqcznika nr 1 do SIWZ oraz w czesci A. pkt. 1 ppkt.
12) Zata^cznika nr 5 do SIWZ zamiescit sprzeczne informacje dotycza.ce wymaganej ilosci sztuk
sygnalizatora SGW-10S. Prosimy o ujednolicenie zapisow SIWZ.
Odpowiedz:
Zamawiaiacy modyfikujc tresc tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ czpsci A. ust 1 pkt. 12>
i nadaje mu brzmienie:
Sygnalizator SOW- 10S - 4 szt (wraz z okablowaniem).
Pytanie nr28
Czy Zamawiajapy dopuszcza zaoferowanie czpsci elektrycznych rownowaznych wzgl^dern czpsci
wyszczegolnionych z nazwy w SIWZ? Nalezy podkreslic, ze zgodnie z naszq wiedz£[czujnik obrotow typu
Tiefenbach niejestjuz produkowany.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie nr 29
Zgodnie z SIWZ ZaJ^cznik nr 8 Istotne postanowienia, ktore zostana. wprowadzone do umowy § 11 ust. 3
- ,,Zamawiaja.cy moze na zasadach ogolnych dochodzic odszkodowania przewyzszajapego wysokosc kar
umownych „. Czy Zamawiaja^cy wyrazi zgod^ na uzupetnienie w/w zapisu i nadanie mu nizej
proponowanej lub rownowaznej tresci:
,,Zamawiaja^cy moze na zasadach ogolnych dochodzic odszkodowania przewyzszaja^cego wysokosc kar
umownych do wartosci brutto umowy".
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Odpowiedz:
Zamawiaj^cy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie nr 30
Zgodnie z SIWZ zafacznik nr 1 oraz punkt A.1.8 - iahcuch zgrzeblowy 030x108x2. Wzwiqzku z tym, ze
Wykonawca musi udzielic gwarancji na caty przenosnik na okres min. 24 miesie^cy uwazamy, ze tylko
zastosowanie laricucha 0 34 mm moze spetnic to wymaganie Zamawiajacego. Czy w zwiqzku z tym,
Zamawiajacy wyrazi zgode_ na modyfikacje. w/w punktow i nada im nizej proponowana^ lub rownowazna^
tresc: taiicuch zgrzebtowy-0 30x108x2 lub 0 34x126x2.
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie nr31
Zgodnie z SIWZ Zata_cznik nr 1 oraz 5 punkt B1.5 - Most ruchomy zwrotni 2 sztuki. Czy Zamawiajacy
wyrazi zgode. na uzupetnienie w/w zapisu i nadanie mu nizej proponowanej lub rownowaznej tresci:
Most ruchomy zwrotni 2 sztuki - o He wyst$puje w danej konstrukcji przenosnika.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie nr 32
Zgodnie z SIWZ Zaiajsznik nr 1 VI. 1.6 Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z oferta_ rysunkow
z wymiarami gtownymi w trzech rzutach, na ktorych przedstawione b^da^ srodki ci^zkosci glownych
podzespotow przygotowanych do transportu kolejka spalinowa_ podwieszana_. W zwiazku z powyzszym
w celu spetnienia w/w wymagania, prosimy o wskazanie typu oraz udost^pnienie rysunkow kolejki
spalinowej podwieszanej.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze udost^pni do wgla^du na terenie Kopalni dokumentacje dotycza^ca^
posiadanych przez Zamawiajacego kolejek spalinowych podwieszanych,
Kontakt: Dziat TWI/MM, tel. 32/7171 552 - Ruch Piekary.
Pytanie nr33
Zgodnie z SIWZ Zatapznik nr 1 oraz 5 punkt B1.5 - Most ruchomy zwrotni 2 sztuki. Zwracamy sie.
z prosba^o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie pod poj^ctem most ruchomy zwrotni.
Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit odpowiedzi w pytaniu nr 12.
Pytanie nr34
Do jakiego napi^cia zasilania ma bye dostosowane wymagane przez Zamawiajacego wyposazenie
elektryczne, w szczegolnosci silniki nap^dowe przenosnika i kruszarki?
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze silniki nap^dowe przenosnika oraz kruszarki maja^ bye dostosowane
do napi^cia zasilania 1000V.
Pytanie nr 35
Okreslony w SIWZ termin wykonania zamowienia (14.04.2017 r.) interpretujemy jako date, zakohczenia
dostaw urzadzeii obj^tych jego przedmiotem. Prosirny o potwierdzenie naszej interpretacji lub
wyjasnienia.
Odpowiedz:
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Zamawiajacy informuje, ze termin wykonania zamowienia (14.04.2017 r.) okresia dat$ zakonczenia
dostawy urza^dzeri obj^tych jego przedmiotem.
Pytanie nr 36
Z uwagi na specyfik§ pracy przenosnika podscianowego oraz fakt, ze producenci nie udzielaja_ na
dedykowany dla przenosnikow podscianowych Jahcuch gwarancji dluzszej niz 12 miesi^cy (licza^c od daty
uruchomienia) prosimy o wprowadzenie do tresci pkt V.1 Zatajcznika nr 1 do SIWZ dodatkowego
podpunktu f) o brzrnieniu: ,,iaricuch - 12 miesie.cy".
Odpowiedz:
Zamawiaiacy modvfikuje tresc:
1)
Zal^cznika Nr 1 do SIWZ, cz§sc V. ust. 1 pkt. 2) poprzez dodanie lit. f) o brzrnieniu:
f)
tahcuch - 12 miesiqcy.
2)
Za^cznika Nr 1 do Istotnych postanowieri, ktore zostana wprowadzone do umowy (do
umowy) cz§sc VIII ust. 1 pkt. 2), poprzez dodatnie lit. f) o brzmieniu:
f)
fahcuchmiesiqcy.
Pytanie nr37
Prosimy o potwierdzenie, ze zawarte w przedmiocie zamowienia montaz i demontaz wykonane zostana^
przez stuzby Zamawiaja^cego pod nadzorem (bezplatnym) przedstawicieli Wykonawcy. W przeciwnym
wypadku w celu umozliwienia wlasciwego skalkulowania ceny - prosimy o szczegotowe informacje co do
wymaganych od Wykonawcow w tym zakresie robot.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje ze, Wykonawca po dokonaniu dostawy przedmiotu Zamowienia wykona
montaz cze>ci przenosnika wymieniona^ w Zata^czniku nr 1 SIWZ cz^sc VII ust. 1 na terenie
Zamawiaja^cego na powierzchni pod nadzorem i przy udziale serwisu Wykonawcy oraz przy
wspoJudziale pracownikow Kopalni. Na dole kopalni montaz b^dzie wykonany przez pracownikow
Kopalni pod nadzorem serwisu Wykonawcy.
Pytanie nr 38
W zwiazku z rozbieznosciami wynikaja^cymi z zapisow w pkt III.A.1.4) oraz lll.A.5.2) prosimy
o jednoznaczne okreslenie czy parametr ,,17m" jest wymagana^ przez Zamawiaja^cego dlugoscia^ najazdu
stacji najazdowej czy jej dlugoscia^calkowita^.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze parametr ,,17m" okreslony w Zalaczniku nr 1 cz^sc III. ust. A. pkt. 1.
ppkt. 4} oraz cz^sc HI. ust. A. pkt. 5 ppkt. 2) SIWZ odnosi si? do dJugosci najazdu stacji
najazdowej.
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