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Uczestnicy
post^powania przetargowego

Dotyczy: post^powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Leasing
finansowy wraz z dostawa^ dwoch fabrycznie nowych przenosnikow tasmowych
o szerokosci tasmy 1200 mm wraz z wyposazeniem elektrycznym dla WEGLOKOKS
KRAJ Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek- nr sprawy PRZZ/1028.

Dziatajajs zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieh w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
§ 21 ust. 5, Zamawiaj^cy w prowadzonym poste_powaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Leasing finansowy wraz z dostawa^ dwoch fabrycznie nowych przenosnikow
tasmowych o szerokosci tasmy 1200 mm wraz z wyposazeniem elektrycznym dla WEGLOKOKS KRAJ
Sp, z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek, modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie okreslonym
w dalszej cze^sci niniejszego pisma.

1.

Zamawiajajcy modyfikuje tresc Zata_cznika nr 1 do SIWZ pkt.
techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia:

D

Zadanie nr 1, pkt. 1.2 tabeli w sposob nastgpuja_cy:
1.2

2)

3)

4}

6)

2,5 m/s
±5%

pr^dkosc tasmy

Zadanie nr 1, pkt. 2.6 tabeli w sposob nastppujacy:
2.6
dwa b§ any napedowe ogumowane o s red nicy 01030 mm -i- 5 %

TAK

Zadanie nrr 1,
i, pkt.
pKt. j_y_/i_taoen
10.1 tabeli w sposob
sposop nastppujacy:
nasigpuja^cy:
10.1
I beben
hfihRn nap^dowy
nan'fiHowv 01030 mm + 5% ogumowany
onumowa

1 szt.

Zadanie nr 2, pkt. 1.2 tabeli w sposob
1.2

5}

Wymagane parametry

2,5 m/s
±5%

prejdkosc tasmy

Zadanie nr 2, pkt. 2.2 tabeli w sposob nastgpujqcy:
dwie przekJadnie katowo-planetarne wielkosci ,,15" wg normy RAGN 335000
i=33, bezposrednio mocowane do boku nape.du pola^czone bezposrednio
2.2
z b^bnem nap^dowym i wyposazone w backstop
Zadanie nr 2, pkt. 2.6 tabeli w sposob nastppujacy:
dwa b§tjny napedowe ogumowane 0 s red nicy 01030 mm Hi-5%
26

W^tOKOKSKRAJSp.zo.o.

KWK BOBREK-PIEKARY

TAK

TAK

WEGLOKOKS
7)

Zadanie nr 2, dodaje w tabeli pkt. 2.10 o brzmieniu:
zsuwnia kierunkowa wzmocniona do stosowania na lewaj prawa^ strone.
2 10

TAK

8)

Zadanie nr 2, pkt. 3 tabeli w sposob nast^pujacy:
Wysipgnik wolnostoja^cy alternatywnie z mozliwoscia^ zabudowy bezposrednio
do nappdu L=~10m - 1 szt. (w segmentach powtarzalnych prowadza_cych tasma
gorna, i doing) wraz z:

9)

Zadanie nr 2, pkt. 8.1 tabeli w sposob nastgpuj^cy:
b§ben napedowy 01030 mm + 5% ogumowany

10)

1 szt.

Zadanie nr 2, pkt. 8.3 tabeli w sposob nastppujacy:
przektadnia kajowo-planetarna wielkosci ,,15" wg normy RAGN 335000 i=33,
8 .00
wyposazona w backstop

2.

Zamawiaja^cy modyfikuje tresc Zalacznika nr 5 do SIWZ w sposob nast^pujqcy:

D

Zadanie nr 1, pkt. 1.2 tabeli w sposob nastppujacy:

1.2

2)

3)

4)

2,5 m/s
±5%

pr^dkosc tasmy

Zadanie nr 1, pkt. 2.6 tabeli w sposob nastppujacy:
2.6
dwa bebny napedowe ogurnowane o srednicy 01030 mm + 5%

TAK

Zadanie nr 1, pkt. 10.1 tabeli w sposob nastppujacy:
b§ben nap^dowy 01030 mm + 5% ogumowany
10.1

1 szt.

Zadanie nr 2, pkt. 1 .2 tabeliw sposob nastppujacy:
1,2

2,5 m/s
±5%

predkosc tasmy

Zadanie nr 2, pkt. 2.2 tabeli w sposob nastgpuj^cy:
dwie przekfadnie katowo-planetarne wielkosci ,,15" wg normy
RAGN 335000 i=33, bezposrednio mocowane do boku napedu
2.2
pofajszone bezposrednio z bebnem nap^dowym i wyposazone
w backstop
Zadanie nr 2, pkt. 2.6 tabeli w sposob nastppujacy:
dwa b§bny napedowe ogumowane o srednicy 01030 mm + 5%
2.6

7)

Zadanie nr 2, dodaje w tabeli pkt. 2.10 o brzmieniu:
zsuwnia kierunkowa wzmocniona do stosowania na lewq_ i prawa^
2.10
strong
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Zadanie nr 2, pkt. 3 tabeli w sposob nastgpujqcy:
Wysi^gnik wolnostojqcy alternatywnie z mozliwoscia^ zabudowy bezposrednio
do nap^du L=-10m - 1 szt. (w segmentach powtarzalnych prowadza_cych tasma^
gorna i doing) wraz z:
__^

9)

Zadanie nr 2, pkt. 8.1 tabeli w sposob nastgpuja_cy:
b§ben nap^dowy 01030 mm + 5% ogumowany
8.1

10)

1 szt.

Zadanie nr 2, pkt, 8.3 tabeli w sposob nastppujacy:
przekladnia kgjtowo-planetarna wielkosci ,,15" wg normy RAGN
8.3
335000 i=33, wyposazona w backstop

1 szt.
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