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Uczestnicy
postepowania przetargowego

Dotyczy

postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa
fabrvcznie nowych wylqcznikow do pomp zatapialnych ze sterowaniem pradowym dla
W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch ,,Bobrek",
w podziale na zadania: Zadanie nr 1: budowy ognioszczelnej, Zadanie nr 2: budowy
zwyktej ze stali nierdzewnej 1P54 - nr sprawy PRZZ/0978.

Dzialajac zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieh w W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
Zamawiaiacy
w prowadzonym poste.powaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn Dostawa fabrycznie nowych wylacznikow do pomp zatapialnych ze sterowaniem
pradowym dla W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch ..Bobrek", w podziale na
zadania: Zadanie nr 1: budowy ognioszczelnej, Zadanie nr 2: budowy zwyktej ze stali nierdzewnej IP54,
udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcow.

Pytanie nr 1
W zalqczniku nr 1 do SIWZ, w pkt II Wymagane parametry uzytkowe, Zadanie nr1 ust 6), wymagana
waga wyiqcznika budowy ognioszczelnej wynosi max. 75 kg. Czy Zamawiajqcy dopusci wyfycznik
budowy ognioszczelnej o wadze 100 kg?.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze nie dopuszcza wyta_cznikow budowy ognioszczelnej o wadze 100 kg.

Pytanie nr 2
Wzadaniu nr 2, Zamawiajacy wymaga wykonania obudowy za stali nierdzewnej.
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie obudowy stalowej ocynkowanej galwanicznie z dodatkowym
pokryciem lakierniczym (lakierproszkowy)?
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze nie dopuszcza obudowy ocynkowanej zamiast obudowy ze stali nierdzewnej.
Pytanie nr 3
Wzadaniu nr 1 i 2, Zamawiajacy wymaga w Dodatkowe wyposazenia" amperomierza.
Czy Zamawiajacy uzna spefnienie tego warunku przez wyfqcznik wyposazony w przekaznik
mikroprocesorowy dokonujqcy cia_glego pomiaru prqdu w trzech fazach z wyswietlaniem ich wartosci?
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze uzna spetnienie warunku wyposazenia w przekaznik mikroprocesorowy
dokonujacy ciqgly pomiar pradu zamiast pomiaru prqdu amperomierzem jezeli bedzie mozliwe odczvtaniP
wartosci pradu na wyswietlaczu bez otwierania wyfqcznika.

WEGLOKOKS
KRAJ
Pytanie nr4
Zamawiajqcy w zatqczniku Nr 1 do SIWZ pkt III.1.9) Wymagane dokumenty zapisai ,,Certyfikatu
zgodnosci wydanego przez jednostk$ opiniujqcq, atestujqcq i certyfikuja.ce} wyroby - tylko dla zadania 2."
Obecne przepisy stanowiq, ze dla wyiqcznikdw budowy ognioszczelnej wymagane sa. badania w
jednostkach zewnetrznych, natomiast dla urzqdzeh przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach
zaliczonych do stopnia ,,a", zagrozenia wybuchem metanu i klasy ,,A" zagrozenia wybuchem pylu
weglowego ten wymog nie wystepuje. Prosimy o wyj'asnienie tego punktu w SIWZ.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze wymaga ,,Certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostk^ opiniuja,ca,,
atestuj^cq i certyfikuj^c^ wyroby - dla zadania 2
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