PZPZ/404/LG/2017

Bytom, 03.04.2017 r.

Uczestnicy
post^powania przetargowego
Dotyczy: post^powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dzierzawa
kombajnu scianowego oraz kompletnego zespolu pompowego przeznaczonego dla potrzeb
eksploatacji w pokiadzie 510 sciany nr 522 wraz z zabezpieczeniem obslugi gwarancyjnej
i serwisowej w cafym okresie dzierzawy dla W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary:)
Ruch Piekary - nr sprawy PRZZ/0963.

Dzialajap zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowien w W^GLOKOKS KRAJ
Sp. z o. o. Zamawiajapy w prowadzonym poste_powaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dzierzawa kombajnu scianowego oraz kompletnego zespolu pompowego
przeznaczonego
dla
potrzeb
eksploatacji
w
pokiadzie
510
sciany
nr
522
wraz
z zabezpieczeniem obslugi gwarancyjnej i serwisowej w calym okresie dzierzawy dla W^GLOKOKS
KRAJ Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek~Piekary" Ruch Piekary, udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy
i modyfikuje tresc SIWZ.
Pytanie 1
Zgodnie z SIWZ zalapznik nr 2a pkt 31 d, e:
Organy urabiajace:
31
Rodzaj uchwytu: K-200SL z tuleja U-90 lub rownowazny
d)
Rodzaj noza K1-1k, K1-1 lub U47-1/65 lub rownowazny
e)
Czy Zamawiajapy akceptuje zastosowanie noza typu U138 SM L102?

TAK
TAK

Odpowiedz
Zamawiajapy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2
Zgodnie z SIWZ zalapznik nr 2a pkt 31 c: Rodzaj zraszania - wewnejizne zanozowe, przystosowane do
wody poddanej oczyszczaniu filtrem o dokladnosci nie wie_kszej niz 200 urn.
Czy Zamawiajapy zaakceptuje zastosowanie filtracji 50um?
Odpowiedz
Zamawiajapy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3
Zgodnie z SIWZ zalapznik nr 2a pkt 14: Moc przekazywana na organ min. 300 [kW].
Czy Zamawiajapy wyrazi zgod? na modyfikacje. w/w zapisu i nadanie mu nizej proponowanej lub
rownowaznej tresci: Moc przekazywana na organ min. 300 [kW] +/- 5%.
Odpowiedz
Zamawiajapy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4
Zgodnie z SIWZ zalapznik nr 2a pkt 34 c: Instalacja wodna powinna zawierac ukiad automatycznego
czyszczenia filtrow wodnych.
Czy Zamawiajapy zaakceptuje zastosowanie ukladu z manualnym czyszczeniem rewersyjnych fiitrow
wodnych?
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Odpowiedz
Zamawiaja^cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5
Zgodnie z SIWZ §4 pkt 7 i 9 - ,,Jezeli eksploatacja przedmiotu dzierzawy nie zostanie rozpocze_ta w ciajgu
180 dni postoju to strony uzgadniaja_ wypiat? odszkodowania za utracony przedmiot dzierzawy zgodnie
z paragrafem 8 niniejszej umowy".
W zwisjzku z tym, iz w/w zapis powtarza si§ w obu przywotanych punktach umowy prosimy o ich
rnodyfikacj? i wykreslenie jednego zapisu.
Odpowiedz
Zamawiaj^cy modyfikuje tresc § 4 Zata^cznika nr 7 do SIWZ, poprzez wykreslenie pkt. 9.
Pytanie 6
Zgodnie z SIWZ §4 pkt 8 i 10 - ,,Zawieszenie naliczania stawki dzierzawy nast^puje takze w przypadku
postojow przedmiotu dzierzawy powyzej 8 godzin z winy Wydzierzawiajacego, a czas obowia_zywania
umowy zostaje przed
tuzony o czas zawieszenia naliczania czynszu, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Pierwszq_
doba_ zawieszenia naliczania stawki dzierzawy jest doba w ktorej nastapily postoje kombajnu powyzej 8
godzin z winy Wydzierzawiajacego.
W zwiazku z tym, iz w/w zapisy powtarzaja^ si§ w obu przywoianych punktach prosimy o ich modyfikacj?
i wykreslenie jednego zapisu.
Odpowiedz
Zamawiaj^cy modyfikuje tresc § 4 Zatacznika nr 7 do SIWZ, poprzez wykreslenie pkt. 10.

Pytanie 7
Zgodnie z SIWZ §10 - Ochrona danych osobowych - Prosimy o wprowadzenie zmian tak aby obowiazki
wynikajcjpe z w/w zapisow dotyczyly obu stron umowy zarowno Dzierzawcy jak i Wydzierzawiajacego.
Odpowiedz
Zamawiajqcy modyfikuje § 10 Zai^cznika nr 7 do SIWZ w sposob nast^puja^cy:
1. Wydzierzawiajq.cy i Dzierzawca zobowiazuja^si^ do ochrony powierzonych (udost^pnionych) danych
osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych srodkow ochrony danych
osobowych przetwarzanych wsystemach informatycznych, zgodnie zzapisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 922 ) oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewne_trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne sluzace do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. NMOO, poz. 1024).
2. Wydzierzawiajacy i Dzierzawca oswiadczaja_, ze pracownicy posiadajacy dost^p do danych
osobowych Stron umowy znaja, przepisy dotycza^ce ochrony danych osobowych oraz be_da_ posiadac
stosowne upowaznienia uprawniajace do przetwarzania danych osobowych.
3. Wydzierzawiajacy i Dzierzawca zobowia^zuja^ si? do zapoznania pracownikow wyznaczonych do
przetwarzania danych osobowych z przepisami i obowiazkami dotyczacymi ochrony danych oraz
odpowiedzialnoscia^w tym zakresie.
4. Wydzierzawiajacy i Dzierzawca oswiadczaja_, ze dane osobowe zostana_ wykorzystane wyia^cznie,
w celu realizacji przedmiotu urnowy.
5. Wydzierzawiajacy przyjmuje do wiadomosci, 2e wszystkie dane osobowe bQdq.ce przedmiotem bajdz
wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy, sa^wtasnoscia. Dzierzawcy.
6. Wydzierzawiajacy zobowiazuje si? do przekazania do W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. po
zakohczeniu umowy wszystkich dokumentow oraz nosnikow zawierajacych dane osobowe
Dzierzawcy.

7.

Strony zobowiazuja, si$ do niezwtocznego wzajemnego informowania o wszelkich przypadkach
naruszenia danych osobowych lub o ich niewlasciwym uzyciu.

Pytanie 8
Zgodnie z SIWZ § 15 - zasady etyki - Prosimy o wprowadzenie zmian tak aby obowia/ki wynikajqce
z w/w zapisow dotyczyty obu stron umowy zarowno Dzierzawcy jak i Wydzierzawiajajsego.
Odpowiedz
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy tresci SIWZ.
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