WEGLOKOKS
Bytom, 16.05.2017 r.

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. zo.o. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek-nrsprawy PRZZ/1028.

Dzialajap zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieri w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
§ 21 ust. 2, Zamawiajqcy 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 W^GLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcow oraz
modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie okreslonym w dalszej cz§sci niniejszego pisma.
Pytanie 1.
W zatqczniku nr 1 do SIWZ w punkcie III, Zamawiajqcy dla obu zadari wymaga, aby przenosniki
posiadaty pre_dkosc tasmy 2,5m/s, przekfadnie nap^du o przelozeniu i=33 oraz b§bny nape_dowe
o srednicy 0830mm. Zaktedaja_c typowe silniki o obrotach rz§du 1500mirf1, pr^dkosc nominalna takiego
przenosnika wowczas ok. 2mls, co z kolei dla tasmy B=1200mm pozwoli uzyskac wydajnosc rz^du
1000-11 OOt/h (w zaieznosci od g^stosci transportowanego materialu). W zwia^zku z powyzszym prosimy
o odpowiedz, czy zamawiaja^cy dopuszcza mozliwosc dostawy przekladni z innym przebzeniem?.
Odpowiedz
Zamawiaja_cy modyfikuje tresc Zata^cznika nr 1 do SIWZ pkt. Ill Wymagane parametry technicznouzytkowe przedmiotu zamowienia:
1)
2.2

2)
26

Zadanie nr 1, pkt 2.2 tabeli w sposob nast^pujc[cy:
dwie przektadnie kqtowo-pianetarne, wielkosci ,,15" wg normy RAGN 335000
,bezposrednio mocowane do boku nap^du polapzone bezposrednio z
bebnem napedowym
Zadanie nr 1, pkt. 2.6 tabeli w sposob nastppujqcy:
dwa b§bny nap^dowe ogumowane 0 srednicy 0800 mm H^ 5 %

TAK

TAK

10.1

Zadanie nr 1, pkt. 10.1 tabeli w sposob nastepujacy:
| bgben napgdowy 0800 mm + 5% ogumowany

1 szt.

10.3

Zadanie nr 1, pkt. 10.3 tabeli w sposob nastepujacy:
| przekladnia kqtowo-pl_an_etarna wielkosci ,,15" wg normy RAGN 335000,

1 szt.

3)

5)
2.2

6)
2.6

Zadanie nr 2, pkt 2.2 tabeli w sposob nastgpujqcy:
dwie przekladnie katowo-planetarne wielkosci ,,15" wg normy RAGN 335000,
bezposrednio mocowane do boku nape.du pola^czone bezposrednio
z be_bnem nap^dowym i wyposazone w backstop
Zadanie nr 2, pkt. 2.6 tabeli w sposob nastepujqcy:
dwa be_bny napedowe ogumowane o srednicy 0800 mm + 5%
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TAK

TAK
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8.1

Zadanie nr 2, pkt. 8.1 tabeli w sposob nastepujqcy:
beben nap^dowy 0800 mm H\- 5% ogumowany

8 .00

Zadanie nr 2, pkt. 8.3 tabeli w sposob nastgpujqcy:
przekladnia kajowo-planetarna wielkosci ,,15" wg normy RAGN 335000,
wyposazona w backstop

6)

1 szt.

1 szt.

Zamawiajacy modyfikuje tresc Zalacznika nr 5 do SIWZ:

2.2

Zadanie nr 1, pkt. 2.2 tabeli w sposob nast^pujqcy:
dwie przektadnie katowo-planetarne, wielkosci ,,15" wg normy RAGN
335000 .bezposrednio mocowane do boku nap^du potqczone
bezposrednio z b^bnem napedowym

TAK

Zadanie nr 1, pkt. 2.6 tabeli w sposob nast^pujqcy:
dwa bebny nape_dowe ogumowane o srednicy 0800 mm + 5%

TAK

10.1

Zadanie nr 1, pkt. 10.1 tabeli w sposob nast^pujacy:
beben nap^dowy 0800 mm + 5% ogumowany

1 szt.

4)
10.3

Zadanie nr 1, pkt. 10.3 tabeli w sposob nastgpujqcy:
przeMadnia kajowo-planetarna wielkosci ,,15" wg normy RAGN 335000,

1 szt.

.21
2.6
3)

5)
2.2

Zadanie nr 2, pkt. 2.2 tabeli w sposob nastepuja^cy:
dwie przekfadnie katowo-planetarne wielkosci ,,15" wg normy RAGN
335000, bezposrednio mocowane do boku nap^du poiqczone
bezposrednio z b^bnem nap^dowym i wyposazone w backstop

TAK

6)
2.6

Zadanie nr 2, pkt. 2.6 tabeli w sposob nastepujqcy:
dwa bebny nap^dowe ogumowane o srednicy 0800 mm + 5%

TAK

7)
8.1

Zadanie nr 2, pkt. 8.1 tabeli w sposob nast^puja^cy:
beben nap^dowy 0800 mm + 5% ogumowany

1 szt.

8)
8.3

Zadanie nr 2, pkt. 8.3 tabeli w sposob nastejpuja^cy:
przektadnia kajowo-planetarna wielkosci ,,15" wg normy RAGN 335000,
wyposazona w backstop

1 szt.

Pytanie 2.
Poniewaz dostawa nie obejmuje ukladu zasilania przenosnikow - prosimy o doprecyzowanie przez
Zamawiaja^cego jaki jest przewidywany rozruch nap^dow? Jest to istotne z uwagi na zastosowanie
zasprze.glen;a (w/elowypust), ich trwalosc i gwarancje.. W tego typu konstrukcjach zalecane jest
stosowaniefalownikow, co z kolei wia^ze si^ z dostawq_odpowiednio przystosowanych silnikow.
Odpowiedz
Zamawiaja_cy potwierdza, ze uktad zasilania przenosnikow realizowane b^dzie przez zastosowanie
falownikow.
Pytanie 3.
Zamawiajacy nie precyzuje rodzaju i konstrukcji hamuica cyt. ,,hamulce ze stafa^sila^hamowania, zasilane
napie.ciem 230V". W zwiazku z powyzszym, czy naiezy to rozumiec jako dowolnosc dla Wykonawcy co
do rozwia^zania technicznego hamowania, o ile be.dzie ono skuteczne dla podanych parametrow
W^GLOKOKS KRAJ Sp, i o.o.
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i warunkow pracy przenosnikow? W przypadku zastosowania np. hamulcow tarczowych zasilanych
z agregatu hydraulicznego - czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zmiany napie_cia zasilania?.
Odpowiedz
Zamawiajacy modyfikuje tresc Zat^cznika nr 1 do SIWZ pkt. Ill Wymagane parametry techniczno
uzytkowe przedmiotu zamowienia:
1)
2.7

Zadanie nr 1, pkt. 2.7 tabeli w sposob nastepujacy:
hamulce tarczowe typu ZRHT5 lub rownowazne wraz z agregatem
zasilajqcym zasilany napigciem 230V
.

TAK

10.10

Zadanie nr 1, dodaje pkt. 10.10 do tabeli w sposob nastepujacy:
tarcza hamulcowa

1 szt.

3)
10.11

Zadanie nr 1, dodaje pkt. 10.11 do tabeli w sposob nastepujqcy:
klocki hamulcowe

4kpl.

2)

2,7

5)
6)

8.11

Zadanie nr 2, pkt. 2.7 tabeli w sposob nastc-pujacy:
hamulce tarczowe typu ZRHT5 lub rownowazne wraz z agregatem
zasilajapym zasilany napi^ciem 230V

TAK

Zadanie nr 2, dodaje pkt. 8.10 do tabeli w sposob nastgpujqcy:
tarcza hamulcowa

1 szt.

Zadanie nr 2, dodaje pkt. 8.11 do tabeli w sposob
kiocki hamulcowe

4 kpl. 1

Zamawiajacy modyfikuje tresc Zata^cznika nr 5 do SIWZ w sposob
V)
2.7

Zadanie nr 1, pkt. 2.7 tabeli w sposob nastgpujqcy:
hamulce tarczowe typu ZRHT5 iub rownowazne wraz z agregatem
zasilaja^cym zasilany napie_ciem 230V

TAK

2)
10.10

Zadanie nr 1, dodaje pkt. 10.10 do tabeli w sposob nastgpujqcy:
tarcza hamulcowa

1 szt.

10.11

Zadanie nr 1, dodaje pkt. 10.11 do tabeli w sposob nastgpujcjcy:
klocki hamulcowe

4 kpl.

2.7

5)

8.11

Zadanie nr 2, pkt. 2.7 tabeli w sposob nastqpujacy:
hamulce tarczowe typu ZRHT5 lub rownowazne wraz z agregatem
zasilajacym zasilany napi^ciem 230V

TAK

Zadanie nr 2, dodaje pkt. 8.10 do tabeli w sposob nastgpujqcy:
tarcza hamulcowa

1 szt.

Zadanie nr 2, dodaje pkt. 8.11 do tabeli w sposob nastgpujqcy:
klocki hamulcowe

4 kpl.

.10.0.
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Pytanie 4.
Zwracamy sie. z prosba^ o zmian§ zapisu w SIWZ w zakresie terminu realizacji, poprzez wydhjzenie
terminu realizacji do 31.08.2017 r, lub wprowadzenie terminu zaleznego od dnia zawarcia umowy, tj.
proponujemy: termin realizacji - do 10 tygodni do daty zawarcia umowy.
Powyzsze wynika z dtugiego okresu oczekiwania na wyroby handlowe, typu przekladnie, silniki, itp. ktore
wynosza_od 6 do 9 tygodni.
Odpowiedz
Zamawiajacy modyfikuje tresc SIWZ:
1. pkt. IV.1 nadajac mu brzmienie:
1. Termin realizacji zamowienia: do 31.08.2017 r. od daty zawarcia umowy,".
2. Zal^cznik Nr 8 § 4 pkt. 1 do SIWZ nadajac mu brzmienie:
1. Termin realizacji zamowienia: do 31.08.2017 r. od daty zawarcia umowy.".
3. Zaiqcznik Nr 1 do IPU, cz. VIII pkt.1 nadajac mu brzmienie:
1. Wymagany termin dostawy przedmiotu leasingu: od daty zawarcia umowy do
31.08.2017r.
Pytanie 5.
Zwracamy sie. z prosba, o zmian§ zapisu w SIWZ w zakresie pkt. IV.1. (zat. nr 1) Zamawiajajcy wymaga
zatetczenia na etapie skladania oferty pelnej DTR lub IO zawierajaca, m.in. elementy uj^te w ppkt. 1) - 10), co
jednoznacznie wskazuje, ze Zamawiajajcy preferuje oferenta, ktory posiada powyzsze dokumenty,
ograniczajajs w ten sposob uczciwa^ konkurencj§.
W zwiazku z powyzszym prosimy o wprowadzenie zmiany dot. wymaganych dokumentow ofertowych
potwierdzajq.cych spelnienie wymagan Zamawiajqcego poprzez postawienie wymogu za^czenia wypisu
z DTR (IO) lub opisu technicznego wraz z rys. przenosnikow i ich glownych zespotow, ktore
jednoznacznie potwierdzajqcych spetnienie wymagan SIWZ.
Odpowiedz
Zamawiaj^cy nie widzi w SIWZ Zafqcznik nr 1 kwestionowanego zapisu.
Zamawiaja^cy informuje, ze podtrzymuje zapisy zawarte w Zalaczniku nr 1 do SIWZ, cz^sc VI pkt. 1.
Pytanie 6.
W pkt. III.3.3.1 zaf. 1 Zamawiaja^cy wymaga dostawy kpl. zgarniaczy (czotowego, przegubowego
wysi^gnika
Wzwia^zku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze oczekiwany kpl. zgarniaczy to:
a) czotowy- zabudowany na b^bnie, b) przegubowy to podb^bnowy-wahliwy oraz
c) wysiegnika to skosny - zabudowany w np. ostatnim segmencie wysi^gnika.
Odpowiedz
Zamawiaj^cy informuje, ze podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 7.
W pkt. 10 dla zad. 1 i pkt. 8 dla zad.2 (zat. nr 1} Zamawiajajoy wymaga dostawy sprze.gietw ilosci 2 kpl.
- prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiaja^cy oczekuje dostawy 2. szt. kompletnych sprz^giel.
Odpowiedz
Zamawiaja^cy informuje, ze interpretacja jest prawidlowa.
Pytanie 8.
ad. § 3 ust. 27 IPU - prosimy o doprecyzowanie, czy odsetki ustawowe, o ktorych w tym postanowieniu to
odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 K.c. czy tez odsetki ustawowe za opoznienie w rozumieniu art.
481 § 2 K.c.
Odpowiedz
Zamawiajqcy wyjasnia, ze odsetki, o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Istotnych postanowieri, ktore
zostana. wprowadzone do umowy (IPU) sa^ odsetkami ustawowymi w rozumieniu art. 359 kodeksu
cywilnego.
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Pytanie9.
Zwracamy si§z prosba^o zmiane_ zapisu w SIWZ wzakresie ad. § 5 IPU, proponujemy uzupetnienie tresci
przedmiotowego paragrafu o kolejny uste_p (12) w brzmieniu: ,,12. "Zamawiajajcy wyraza zgode_ na
ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie leasingu na rzecz instytucji finansujcjcej
przedmiotowa^ umowe. leasingu (np. bank, firma leasingowa, itp.) oraz zobowiazuje si$ przystapic do
umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na warunkach wymaganych przez instytucj§ finansujaca^
z zastrzezeniem, iz warunki tej umowy nie b^da^ naruszaly uprawnieri Zamawiajajsego w zakresie
korzystania z przedmiotu leasingu wynikajacych z niniejszej umowy leasingu."
Odpowiedz
Zamawiaja_cy nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy dodatkowego zapisu w § 5 IPU
(proponowany ustep 12) oraz nie wyraza zgody na ustanowienie na przedmiocie leasingu zarowno
zastawu rejestrowego jak i zastawu zwyktego.
Pytanie 10.
ad. § 10 IPU -zgodnie z zapisami wprowadzona zostate do IPU mozliwosc:
a. rozwiazania umowy leasingu za porozumieniem stron,
b. odstapienie od umowy przez kazda_ ze stron w wypadku, gdy druga strona dopuszcza si§
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania obowiazkow wynikajacych z umowy - ex nunc;
c. odstapienie od umowy przez Zamawiajapego (korzystajapego) w przypadku naruszenia przez
Wykonawce_ (finansujacego) przepisow prawa skutkujapych powstaniem zagrozenia
bezpieczehstwa mienia ~ ex nunc;
d. odstapienia od umowy przez Zamawiajacego od umowy w przypadku wystapienia okolicznosci
powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego - ex nunc;
e. wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego ex nunc z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie
mniej niz 30 w przypadku reorganizacji, ograniczenia w produkcji zmian w strukturze
organizacyjnej, niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawc^
(Finansujapego).
Zgodnie z art. 7091 K.c. przez umow^ leasingu finansujapy zobowiazuje si?, w zakresie dziatalnosci
swego przedsi^biorstwa, nabyc rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach okreslonych w tej
umowie i oddac t? rzecz korzystaja^cemu do uzywania albo uzywania i pobierania pozytkow przez
czas oznaczony, a korzystaja_cy zobowiazuje si? zap^acic finansujacemu w uzgodnionych ratach
wynagrodzenie pieni^zne, rowne co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytulu nabycia rzeczy przez
finansuja^cego. lstota_ umowy leasingu jest wi§c oddanie korzystaja^cemu przedmiotu leasingu do
uzywania, a korzystajacy ma obowiazek ptacic umowione wynagrodzenie, rowne co najmniej wartosci
przedmiotu leasingu.
Przepisy Tytulu XVII K.C. art. 7091 K.c. i nast. nie przewiduja. w ogole mozliwosci rozwiazania umowy
przez Korzystajqcego przed uplywem czasu, na jaki umowa leasingu zostala zawarta. Takie
uprawnienie zostalo przyznane wyla_cznie finansuja_cemu, ktorym be.dzie Wykonawca. Ustawodawca
przyjaj takie rozwiazanie z uwagi na eel umowy leasingu - finansuja^cy ma w wyniku zawarcia umowy
leasingu otrzymac wynagrodzenie rowne co najmniej cenie przedmiotu umowy, jaka^ zainwestowai,
aby dostarczyc przedmiot leasingu korzystajg_cemu. Korzystajacy odnosi korzysci z umowy w zwiazku
z rozlozeniem w czasie finansowania przedmiotu umowy, z ktorego korzysta, z mozliwoscia_
pozniejszego wykupu przedmiotu leasingu.
W zwiazku z powyzszym proponujemy usunie.cie kwestionowanych, sprzecznych z przepisami prawa
zapisow Istotnych Postanowieii Umowy, wzgl^dnie o wyjasnienie sprzecznosci pomi^dzy
postanowieniami § 10 IPU dopuszczaja^cymi mozliwosc rozwiazania umowy a przepisami prawa w tym
zakresie.
Odpowiedz
Zamawiajqcy wyjasnia : do umowy tzw. ,,leasingu bezposredniego" (art. 70918 kodeksu cywilnego)
nie ma zastosowania legalna definicja umowy leasingu zawarta w art. 7091 k.c. Zapisy IPU nie sa_
sensu stricto kodeksowet (k.c.) umowa^ leasingu. Odpowiednie stosowanie do tej umowy
przepisow o leasingu nie oznacza i nie wytqcza umownego uksztaltowania stosunku prawnego.
Kodeksowe przepisy dotycz^ce umowy leasingu nie zawieraja^ tez wprost sformutowanego zapisu
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0 zakazie wypowiedzenia umowy przez leasingodawc$. Podstawa^ prawna postanowieh IPU
dotycza_cych wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgccgo jest przepis art. 673 § 3 kodeksu
cywilnego, ktory ma tutaj odpowiednie zastosowanie, Stanowi on, ze jezeli czas trwania najmu
(tutaj leasingu bezposredniego) jest oznaczony, zarowno wynajmuja^cy, jak i najemca moga^
wypowiedziec najem w wypadkach okreslonych w umowie. Przypadki takie i ich nast^pstwa w
zakresie finansowym opisuje § 10 IPU. Zamawiaj^cy odmawia
wykreslenia zawartych tarn
postanowieri.
Pytanie 11.
Zwracamy sie. z prosba^o zmiane^ zapisu w SIWZ w zakresie ad. § 11 ust. 1 pkt 2 - 5 IPU - Zamawiajqcy
zastrzegi kary umowne na wypadek opoznienia. tj. be.dc[ mogty bye naliczone takze w sytuacji uchybienia
terminow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
W zwia^zku z powyzszym proponujemy zastapienie kazdorazowo wyst^pujqcego w tych postanowieniach
stowa ,,opoznienia" stowem ,,zwk>ki".
Odpowiedz
Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmian? zapisow dotycza^cych kar umownych i podtrzymuje
zapisy zawarte w § 11 ust. 1 pkt 2-5 IPU.
Pytanie 12.
Zwracamy si? z prosba^ o zmian§ zapisu w SIWZ w zakresie ad. § 11 ust. 3 IPU - mozliwosc dochodzenia
odszkodowania uzupelniaja^cego zastrzezona jest tylko na rzecz Zamawiaja^cego.
Prosimy o modyfikacje tego postanowienia na nast^pujqcq. tresc: ,,Strony moga^ na zasadach ogolnych
dochodzic odszkodowania przewyzszaja.eego wysokosc kar umownych."
Odpowiedz
Zamawiaja_cy podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ (§11 ust. 3 IPU).
Pytanie 13.
Wg naszej wiedzy i nalezytego rozeznania rynku potwierdzonego u producentow, podzespoty handlowe
konieczne do realizacji przedmiotu oferty np. silniki elektryczne 200kW i 250kW oraz przektadnie kqtowoplanetarne wielkosci ,,15" wraz z backstopem sa^dost^pne w czasie ok- 8-10 tygodni od daty zamowienia
poszczegolnych podzespotow.
Biora^c pod uwage: termin zlozenia oferty na dzieri 17-05-2017r, czas na badanie ofert oraz negocjacje
ostateczne uwazamy za niemozliwe do wykonania przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym
wSIWZtj. 14-07-2017r.
Wobec powyzszego zwracamy si^ z prosba^ o zmian§ terminu wykonania zamowienia . Proponowany
termin to 25-08-2017r. lub do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
Odpowiedz
Zamawiaja,cy informuje, ze udzielit odpowiedzi w pytaniu nr 4.
Pytanie 14.
Zatqpznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 oraz 2 punkt 2.2 tabeli Zamawiajapy wymaga:
,,Dwie przekiadnie kajowo-planetarne wieikosci ,,15" wg normy RAGN 335000 j=33, bezposrednio
mocowane do boku nap^du potqczone bezposrednio z be.bnem napedowym i wyposazone w back stop.
Czy Zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie przekladni ka,towo-planetarne dwustopniowej wieikosci ,,15"
wykonanej wg normy RAGN 33500 i=33 o zmniejszonych gabarytach, mocowanej bezposrednio do boku
nap^du, po^czonej bezposrednio z b^bnem napedowym i wyposazonej w back stop ?
Odpowiedz
Zamawiaj^cy informuje, ze dopuszcza
zastosowanie
przektadni ka_towo-planetarnej
dwustopniowej wieikosci ,,15" wykonanej wg normy RAGN 335000 o zmniejszonych gabarytach
mocowanej bezposrednio do boku nap$du, potqczonej bezposrednio z bebnem napedowym
1 wyposazonej w backstop.
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Pytanie 15.
SIWZ punkt IV. Termin wykonania zamowienia.
1. Termin realizacji zamowienia: do 14.07.2017r. od daty zawarcia umowy.
W zwiazku zlozonoscia, procesu wyboru oferty i jego czasochtonnoscia^ oraz duzym zakresem prac
zwiazanych z produkcja^ przenosnikow prosimy o wprowadzenie zmiany terminu realizacji na:
1. Termin realizacji zamowienia: do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji 14.07.2017r. w przypadku przedluzajapej si§ procedury przetargowej moze bye
niemozliwy do dotrzymania. 10 tygodniowy termin realizacji zamowienia wynika z koniecznosci zakupu
elementow handlowych potrzebnych do produkcji przenosnikow.
Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze uclzielil odpowiedzi w pytaniu nr 4.
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