WEGLOKOKS
PZPZ/.M1L/BIW2017

Bytom, {f*:M..2017 r.
Uczestnicy
postepowania przetargowego

Dotyczy:

postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa
fabrycznie nowych pomp zatapialnych i szlamowych, pomp sredniocisnieniowych,
zespotow pompowych dia W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary" z podziatem na zadania dia Ruchu Piekary i Ruchu Bobrek - nr sprawy PRZZ/0984.

Dzialaja_c zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieh w WEjGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
Zamawiajqcy w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowych pomp zatapialnych i szlamowych, pomp
sredniocisnieniowych, zespotow pompowych dia W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary"
z podziatem na zadania dia Ruchu Piekary i Ruchu Bobrek, udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy
oraz dokonuje modyfikacji tresci zapisow SIWZ w dalszej czesci niniejszego pisma.

Pytanie
W zatqczniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia oraz zatqczniku nr 2a - Wykaz spetnienia
Istotnych dia Zamawiajqcego parametrow techniczno - uzytkowych podano:
Zadanie nr 1 - pompa P1BA-EXlub rownowazna
Zadanie nr2- pompa P2BA-EX lub rownowazna
Zadanie nr 11 - pompa P2BA-EX lub rownowazna
5) max wielkosc zanieczyszczen - min. 10 mm
Czy Zamawiajqcy dopuszcza zmian$ zapisu w SIWZ w zata.czniku nr 1 oraz nr2a na
5) max wielkosc zanieczyszczen - min. 5 mm

Zamawiajqcy modyfikuje tresc zapisow SIWZ zafqcznika nr 1 czesc II.A zadanie nr 1 i 2 pkt 1 ppkt 5),
zala.cznika nr 1 czesc II.B zadanie nr 11 pkt 1 ppkt 5), zala_cznika nr 2a czesc I.A zadanie nr 1 i 2 pkt 1
ppkt 5), za^cznika nr 2a czesc I.B zadanie nr 11 pkt 1 ppkt 5), nadajqc im nast^puj^ce brzmienie:
5) max wielkosc zanieczyszczen — min. 5 mm
W imieniu Zamawiajqcego
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