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Uczestnicy
postepowania przetargowego
Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa 125 kpl.
sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie 14-31-POz dla W^GLOKOKS KRAJ
SpoJka z o.o. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch ,,Bobrek" - nr sprawy PRZZ/1 1 63.
Dziafaj^c zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieh w W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
Zamawiaja,cy w prowadzonym postepowaniu o udzietenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa 125 kpl. sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie 14-31-POz dla
W^GLOKOKS KRAJ Spolka z o.o. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch ,,Bobrek", udziela odpowiedzi na
zapytania Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji tresci zapisow SIWZ w zakresie okreslonym w dalszej
cz^sci niniejszego pisma.
Pytanie nr 1
Prosimy o podanie I udokumentowanie zrodfa finansowania przedmiotowego kontraktu.
Odpowiedz:
Zarnawiaja^cy informuje, ze przedmiotowy kontrakt b^dzie realizowany ze srodkow wJasnych Spolki.

Pytanie nr 2
Prosimy o udostepnienie danych finansowych Zamawiajqcego za ostatni rok obrotowy oraz polrocze.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze dane finansowe W^GLOKOK KRAJ Sp. z o.o., zgodnie z obowia.zuja^cymi
przepisami prawa polskiego, publikowane 53 w ogolnodostepnych rejestrach.

Pytanie nr 3
W zwiqzku z obecnq trudnq sytuacjq na rynku wqgla zwracamy si§ z prosbq o zaproponowanie przez
Zamawiaja.cego zabezpieczenia ptatnosci.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze zgodnie z zapisami SIWZ nie wyraza zgody na dodatkowe zabezpieczenie
platnosci,

Pytanie nr4
W zwiqzku z obecnq trudnq sytuacjq na rynku w$gla zwracamy s/e z prosbq o dopuszczenie przez
Zamawiajqcego stosowania zaliczek.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie z zapisami SIWZ nie przewiduje stosowania zaliczek.

Pytanie nr 5
Pkt II. C. 1.8. i C.5.2. zafqcznika nr do SIWZ.
Zwracamy si§ z prosbq o wyrazenie zgody na zastosowanie w obudowie stojakow dwuteteskopowych
z zaworem dennym ze wzgledu na to, ze jego konstrukcja ze wzgledu na prostszq budowe i przepfyw
cieczy posiada wiekszq zdolnosc do przenoszenia obciqzeii zwlqzanych ze wstrzqsami gorotworu, maja_c
na uwadze, ze minimalny zalres pracy obudowy w poktadach fa_p/acyc/? rozni sie od zakresu
geometrycznego jedynie o 200 mm (pkt C.I 6. zatqcznika nr 1 do SIWZ), co skutkuj'e niewielkq poduszka,
cieczy pod ttokiem stojaka.
W^GLOKOKS KfWJ Sp. 1 0.0.

wv:vv.wcglotoksl:raj.pl

KWK BGBREK-PIEKARY

(J WEGLOKOKS
Odpowiedz:
Zamawiaja.cy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6
Pkt II.C.4.15 zatejcznika nr 1 do SIWZ.
Zwracamy s/e z prosbq o wyrazenie zgody na zastosowanie na stojakach I podporach stropnicy powioki
alkidowej o grubosci 0,5 mm i odpornosci antykorozyjnej porownywalnej z powlokq chlorokauczukowq.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7
Pkt ll.C.4.13 zatqcznika nr 1 do SIWZ.
Czy ze wzgledu na zastosowanie w obudowie mechanicznego podnosnika spqgnic wykonanie przytaczy
hydraulicznych przesuwnika zwroconych w strong przenosnika, a wiec i mechanicznego podnosnika
spqgnic, ktory zmienia swoje potozenie w trakcie pracyjest uzasadnione ze wzgledu na to, ze narzucono
zastosowanie zasilania bezposrednio przewodami bez dodatkowych ztqczy co moze skutkowac
uszkodzeniem okucia przewodow.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr8
Pkt II. C. 1. i II. C.4.12 zafeicznika nr 1 do SIWZ.
W zwiqzku z niejednoznacznym zapisem w wyzej wymienionych punktach pros/my o potwierdzenie, ze
wymiar 135 dotyczy wewnetrznej srednicy przesuwnika sekcji.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje tresc zapisow zat^cznika nr 1 do SIWZ pkt II.C.4.12 oraz
zatqcznika nr2a do SIWZ pkt 1.2.12), nadaja.c im nastepuja.ce brzmienie:
Ukiad przesuwny wyposazyc w przesuwniki sekcji o srednicy wewnetrznej cylindra min. 135 mm i skoku
pozwalaja_cym na zabior kombajnu 0,8 m. Ponadto wloty zasilaja.ce silownik przesuwu (przesuwnik)
musza. bye zabudowane w miejscu nienarazonym na uszkodzenia mechaniczne (w bliskosci pol^czenia
przesuwnika ze spa.gnicami obudowy zmechanizowanej) oraz musz^ bye usytuowane w plaszczyznie
poziomej zwrocone w strong przenosnika. Po^czenie w^zy zasilaja^cych siiownik musi bye bezposrednie
wykluczaja.ce dodatkowe zta.cza np. tzw. fajka.

Pytanie nr 9
Pkt II. C.1.11 zatqcznika nr do SIWZ.
Prosimy o sprostowanie omytki pisarskiej, ze srednica sifownika oston bocznych opisana w punkcie jak
wyzej dotyczy wewnetrznej srednicy cylindra, a nie tloczyska.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje tresc zapisow zaJ^cznika nr 1 do SIWZ pkt II.C.1.11 i pkt
II.C5.5 oraz zatqcznika nr2a do SIWZ pkt 1.1.11 i pkt 1.3.5), nadajcjc im nastepujqce brzmienie:
Silowniki oston bocznych o srednicy wewnetrznej cyiindra - min. 75 mm
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Pytanie nr 10
W zwiqzku z wymogiem maksymalnego otwarcia stropu opisanego w punkcie It.C.1.14 prosimy
o podanie nastepujqcych wymiarow wspotpracujqcych urzqdzeh:
Odlegfosci od ociosu sciany przed skrawem do najbardziej odlegtego punktu zastawki rynny,
Odlegfosci od ociosu sciany przed skrawem do podpiecia sekcji na rynnie liniowej przenosnika,
Odlegfosci od ociosu sciany przed skrawem do podpiecia sekcji na nap$dzie zwrotnym przenosnika.
Odpowiedz:
Zamawiaja.cy informuje ze, obecnie prowadzi postepowanie w celu zakupu nowego przenosnika
scianowego o szer. rynien 850 mm ktory bedzie wspotpracowac z nowo zakupionymi sekcjami.
Zamawiaja_cy moze umozliwic pomiar na obecnie posiadanych przenosnikach zgrzebfowych scianowych
Jednoczesnie Zamawiaiacy informuje. ze modyfikuje tresc nw. zapisow SIWZ:
1/

cz^sci III Opis przedmiotu zamowienia, dodaj^c punkt 3 o nastepuja_cym brzmieniu:
Przedmiot zamowienia winien bye fabrycznie nowy i musi spelniac wymagania Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia, w tym Zalqcznika Nr 1 do SIWZ.
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zatqcznika nr 1 pkt C.1 oraz zaJqcznika nr 2a pkt 1.1 nadaja.c im nastepujqce brzmienie:
Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe nowych sekcji obudowy zmechanizowanej.

W imieniu Zamawiaja.cego
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