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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 WEGLOKOKS KRAJ
Spolkazo.o. KWK ,,Bobrek- Piekary" Ruch ,,Bobrek"-nrsprawy PRZZ/1163.
Dziataja^c zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieh w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
Zamawiaja^cy w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa 125 kpl. sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie 14-31-POz dla
WEjGLOKOKS 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
Zgodnie z SIWZ, VI. Termin wykonania zamowienia w pkt. 1 Zamawiajqcy zapisai:
1. Wymagany termin realizacji zamowienia od dnia zawarcia umowy:
1) etap I: 48 sztuk sekcji - do 30 grudnia 2017 r.,
2) etap II: 54 sztuki sekcji - do 23 lutego 2018 r.,
3) etap III: 23 sztuki sekcji - do 21 wrzesnia 2018 r..
Zakohczenie postepowania przetargowego nastqpi prawdopodobnie w listopadzie (Zamawiajqcy
przewiduje negocjacje cenowe), a podpisanie umowy moze nastqpic na pocza^tku grudnia. Zamawiajqcy
wymaga ,,zlecenla uprawnionemu rzeczoznawcy ds. ruchu zakfadu gorniczego wykonanie kompletnych
analiz poprawnosci doboru obudowy zmechanizowanej do warunkow gorniczo-geologicznych w rejonie
parcel! sciany 7 w pokt. 504 ( dostawa wraz z etapem 1.)..." - Zat. nr 1 do SIWZ, cz. D.lll, pkt. 3, oraz
,,Wykonawca przedstawi op/n/'e uprawnionego rzeczoznawcy ds. ruchu zaktadu odnosnie: 1) spetnienia
kryterium poprawnych warunkow utrzymania stropu w poszczegolnych wyrobiskach scianowych
o parametrach, ktore zostana Wvkonawcy orzekazane przez Zamawiaiacego z chwila zawarcia umowy....
2) upodatnienia sekcji obudowy zmechanizowanej..." - Zai. nr 1 do SIWZ, cz. D.lll, pkt. 4, oraz wraz
z dostawq ,,certyfikat badania typu WE zgodnie z Dyrektywa. 2006/42AA/E" - Zaf. nr 1 do SIWZ, cz. D.IV,
pkt. 1. 6). Biorqc pod uwage powyzsze wymagania, do ktorych spetnienia potrzeba czasu niezaleznego
od samego Wykonawcy zwracamy sie do Zamawiajqcego z wnioskiem o przesuni^cie terminu pierwszej
dostawy na rok 2018 oraz proporcjonalne przesuniecie pozostatych dostaw.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze modyfikuje tresc zapisow cz^sci VI SIWZ Termin wykonania zamowienia,
nadajqc im nastepujqce brzmienie:
1. Wymagany termin realizacji zamowienia od dnia zawarcia umowy:
1) etap I: 48 sztuk sekcji -do 31 stycznia 2018 r.,
2) etap II: 54 sztuki sekcji-do28 lutego 2018 r.,
3) etap III: 23 sztuki sekcji-do 21 wrzesnia 2018 r.

Pytanie nr 2
Zgodnie z SIWZ, Zaf. 6 SIWZ Jstotne postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do umowy" w § 8, ust.
3 Zamawiajqcy zapisai:
Zamawiajqcy moze na zasadach ogolnych dochodzic odszkodowania przewyzszajqcego wysokosc kar
umownych.
Wnioskujemy o modyfikacje SIWZ I dopisanie do § 8 tresci:
Caikowita wartosc kar umownych i odszkodowan nie moze przekroczyc
w§3 ust. 1. 1).
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Odpowiedz:
Zamawiaja^cy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

Pytanie nr 3
Zgodnie z SIWZ, Zaf. 6 SIWZ Jstotne postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do umowy" w § 8, ust.
1 pkt 2) Zamawiaja_cy zapisaf:
1. Zamawiajqcy moze naliczyc Wykonawcy kary umowne
2}

Za kazdy rozpoczety dzien zwfoki w realizacji przedtniotu Umowy - w wysokosci 0,2%
wartosci netto niezrealizowanej w terminie czesc; Umowy,

Zwracamy sie z wnioskiem do Zamawiajqcego o ograniczenie wysokosci kar umownych okreslonych w §
8 ust. 1. 2) poprzez zmodyfikowanie SIWZ do postaci:
1. Zamawiajqcy moze naliczyc Wykonawcy kary umowne
2)

Za kazdy rozpoczety dzien zwfoki w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2%
wartosci netto niezrealizowanej w terminie czesc/ Umowy, lecz nie wiecej niz ....% (np. 2%
lub inna wartosc procentowa) wartosci netto umowy okreslonej w § 3 ust. 1. 1)

Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze modyfikuje tresc zapisow Zafqcznika nr 6 Istotne postanowienia, ktore
zostana, wprowadzone do umowy § 8 ust. 1 pkt 2), nadaja.c im nastepujqce brzmienie:
1.

Zamawiajqcy moze naliczyc Wykonawcy kary umowne:
2) Za kazdy rozpoczety dzieri zwloki w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% wartosci
netto niezrealizowanej w terminie czesci Umowy, przy czym kara moze bye naliczona do
wysokosci nie wyzszej jak 10 % wartosci netto umowy okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1),

Pytanie nr4
Zgodnie z SIWZ, Zaf. 6 SIWZ Jstotne postanowienia, ktdre zostanq wprowadzone do umowy" w § 8, ust
1 pkt 3) Zamawiajqcy zap/sa/:
1. Zamawiajqcy moze naliczyc Wykonawcy kary umowne
3)

Za zwfoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od
dnia uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad za kazdy dzien zwioki - w wysokosci 0,2
% wartosci netto przedmiotu Umowy,

Zwracamy si§ z wnioskiem do Zatnawiajqcego o ograniczenie wysokosci kar umownych okreslonych w §
8 ust. 1. 3) poprzez zmodyfikowanie SIWZ do postaci:
1. Zamawiajqcy moze naliczyc Wykonawcy kary umowne
3)

Za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia
upiywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad za kazdy dzien zwfoki - w wysokosci 0,2 %
wartosci netto przedmiotu Umowy, lecz nie wiecej niz ....% (np. 2% lub inna wartosc
procentowa) wartosci netto umowy okreslonej w § 3 ust 1. 1)
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Odpowiedz:
Zamawiaja^cy informuje, ze modyfikuje tresc zapisow Zala^cznika nr 6 Istotne postanowienia, ktore
zostanq wprowadzone do umowy § 8 ust 1 pkt 3), nadaja^c im nastepujqce brzmienie:
1. Zamawiajqcy moze naliczyc Wykonawcy kary umowne:
3) Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia
uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad za kazdy dzieri zwloki - w wysokosci 0,2 %
wartosci netto przedmiotu Umowy, przy czym kara moze bye naliczona do wysokosci nie wyzszej
jak 10 % wartosci netto umowy okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1),

Pytanie nr 5
Zgodnie z SIWZ, Zat. 6 SIWZ Jstotne postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do umowy" w § 8, ust.
1 pkt 4) Zamawiaj^cy zapisal:
1. Zamawiajqcy moze naliczyc Wykonawcy kary umowne
4)

w wysokosci 0,1% wartosci netto przedmiotu umowy za nie usuniecie zgloszonej awarii
w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za kazdy dzieti zwloki,

Zwracamy sie z wnioskiem do Zamawiaja^cego o ograniczenie wysokosci kar umownych okreslonych w §
8 ust. 1. 4) poprzez zmodyfikowanie SIWZ do postaci:
1. Zamawiajapy rnoze naliczyc Wykonawcy kary umowne
4)

w wysokosci 0,1% wartosci netto przedmiotu umowy za nie usuniecie zgtoszonej awarii
w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za kazdy dzieti zwloki, lecz nie wiecej
niz ....% (np. 2% lub inna wartosc procentowa) wartosci netto umowy okreslonej w§ 3 ust 1. 1)

Odpowiedz:
Zamawiaja,cy informuje, ze modyfikuje tresc zapisow Zaiqcznika nr 6 Istotne postanowienia, ktore
zostana, wprowadzone do umowy § 8 ust. 1 pkt 4), nadajqc im nastepuja.ce brzmienie:
1. Zamawiaja,cy moze naliczyc Wykonawcy kary umowne:
4) w wysokosci 0,1% wartosci netto przedmiotu umowy za nie usuniecie zgloszonej awarii w czasie
do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za kazdy dzieh zwloki, przy czym kara moze bye
naliczona do wysokosci nie wyzszej jak 10 % wartosci netto umowy okreslonej w § 3 ust 1 pkt 1),

Pytanie nr 6
Zgodnie z SIWZ, Za/. 6 SIWZ ,,lstotne postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do umowy" w § 8 ust.
4 Zamawiajqcy zap/sa/:
W przypadku koniecznosci zlecenia przez Zamawiajqcego dostaw obj$tych Umowa innemu Wykonawcy
w wyniku:
1) nie przystqpienia przez Wykonawcy w danym dniu do realizacji zamowionych dostaw,
2) odstqpienia od Umowy z winy Wykonawcy
Wykonawca jest zobowlqzany do pokrycia ewentualnej roznicy pomiedzy kosztami dostawy zamowionej
przez Zamawiajqcego u innego Wykonawcy, a kosztami dostawy wynikaja_cymi z przedmiotowej Umowy.
Zwracamy si$ do Zamawiajqcego z wnioskiem o wykreslenie tego zapisu, poniewaz koniecznosc
zlecenia dostaw innemu Wykonawcy nie jest niczym uzasadniona oraz pozostaje w sprzecznosci
z pozostalymi zapisami umowy (kary umowne za opoznienie dostaw, kary za odstapienie od umowy).
Zlecenie dostaw przedmiotu umowy innemu dostawcy wydaje s/e wysoce nieprawdopodobne ze wzgledu
na charakter przedmiotu umowy.
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Odpowiedz:
Zamawiaja^cy informuje, ze modyfikuje tresc zapisow Zaia^cznika nr 6 Istotne postanowienia, ktore
zostanq wprowadzone do umowy § 8 ust. 4 pkt 1), nadajqc im nastepuja^ce brzmienie:
W przypadku koniecznosci zlecenia przez Zamawiaj^cego dostaw objetych Umowa_ innemu Wykonawcy
w wyniku:
1) zwtoki Wykonawcy w przystaj>ieniu do realizacji zamowionych dostaw przekraczajqcej 14 dni.
Zamawiaja_cy podtrzymuje pozostale zapisy § 8 ust. 4.

Pytanie nr 7
Zgodnie z SIWZ, Zat. nr 6 do SIWZ, § 14 ,,Zasady etyki" Zamawiajqcy stawia wymagania wyfqczne
Wykonawcy. Wnioskujemy o zmodyfikowanie zapisow § 14 w taki sposob, aby obie strony umowy byty
zobowiqzane do przestrzegania takich samych zasad etycznych.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze modyfikuje tresc zapisow Zal^cznika nr 6 Istotne postanowienia, ktore
zostana, wprowadzone do umowy § 14 ust 1 zdanie pierwsze, nadaja_c im nast§puja.ce brzmienie:
1. Strony nie moga. naruszac poprzez swoje zachowanie (dziatanie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisow obowia.zuja.eego prawa.
Zamawiajqcy podtrzymuje pozostale zapisy § 14.

Pytanie nrS
Zgodnie z SIWZ, cz. XVI, pkt. 4 Zamawiajqcy zap/sa/:
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie
z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiajqcy odstqpuje od
przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zwracamy sie do Zamawiajqcego z prosba. o wyjasnienie, ktorq form$ pertraktacji zastosuje
Zamawiaja.cy, a jezeli Zamawiajqcy zamierza zastosowac obie formy, to wjakiej kolejnosci? Czy zmianie
i uzgodnieniom bedzie podlegafa tylko cena czy rowniez pozostafe warunki umowy?
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy informuje, ze w przypadku dwoch lub wiecej ofert nie podlegajqcych odrzuceniu, planuje
przeprowadzic licytacj^ ustna., a nastepnie z Wykonawca., ktory w toku licytacji zaproponowal
najkorzystniejszq oferty, przeprowadzic negocjacje ostatecznych warunkow realizacji zamowienia.
Zgodnie z zapisami SIWZ cz§sc XVI ust. 1, jedynym kryterium, ktorym Zamawiajqcy bedzie sie kierowaf
przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu zamowienia - 100%.

Pytanie nr 9
Zgodnie z Zaf. 1 do SIWZ, cz. D.VI ,,Wymagania dotyczqce gwarancji", pkt. 1 Zamawiaja.cy zapisat:
Gwarancja podstawowa na przedmiot oferty 24 miesiqce od daty podpisania protokotu zdawczo
odbiorczego lub 30 miesiecy o daty dostawy.
Ze wzgle_du na nieprecyzyjne sformutowanie okresu gwarancji zwracamy sie do Zamawiaja.cego
o dokonanie modyfikacji powyzszego zapisu do postaci:
Gwarancja podstawowa na przedmiot oferty wynosic powinna: 24 miesia^ce od daty podpisania protokolu
zdawczo odbiorczego lub 30 miesiecy o daty dostawy, przy czym obowiqzuje ten z okresow, ktory
zakonczy sie szybciej.
KWK808REK-P1EKARY
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Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze podtrzymuje zapisy S1WZ.

Pytanie nr 10
Zgodnie z Zat. 2 do SIWZ, cz. D. V! „ Wytnagania dotycza.ce gwarancji", pkt. 2 Zamawiajqcy zapisaf:
2, Gwarancja szczegofowa na przedmiot oferty liczona od daty podpisania protokoiu zdawczoodbiorczego:
1) Elementy konstrukcji stalowej - mm. 60 m-cy od daty podpisania protokotu zdawczoodbiorczego
Zwracamy si? z wnioskiem do Zamawiajqcego o ograniczenie okresu gwarancji okreslonej w Zaf. 1 do
SIWZ, cz, D. VI ,,Wymagania dotycza.ce gwarancji", pkt 2 poprzez zmodyfikowanie SIWZ do postaci:
2. Gwarancja szczegolowa na przedmiot oferty liczona od daty podpisania protokofu zdawczoodbiorczego:
1) Elementy konstrukcji stalowej - min. 60 m-cy od daty podpisania protokofu zdawczoodbiorczego, jednak nie dfuzej niz o 6 miesiecy wiecej od podanego przez Wykonawce okresu,
!icza_c od daty dostawy
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11
Zgodnie z Zaf. 2 do SIWZ, cz. D.VI ,,Wymagania dotycza.ce gwarancji", pkt. 2 Zamawiajqcy zapisaf:
2. Gwarancja szczegofowa na przedmiot oferty liczona od daty podpisania protokofu zdawczoodbiorczego:
2)

Elementy hydrauliki sitowej - min. 36 m-cy od daty podpisania protokofu zdawczo-odbiorczego

Zwracamy sie z wnioskiem do Zamawiajqcego o ograniczenie okresu gwarancji okreslonej w Zaf. 1 do
SIWZ, cz. D. VI ,,Wymagania dotycza.ce gwarancji", pkt 2 poprzez zmodyfikowanie SIWZ do postaci:
2. Gwarancja szczegofowa na przedmiot oferty liczona od daty podpisania protokofu zdawczoodbiorczego:
2)

Elementy hydrauliki sifowej - min. 36 m-cy od daty podpisania protokofu zdawczoodbiorczego, jednak nie dfuzej niz o 6 miesiecy wiecej od podanego przez Wykonawce
okresu, liczqc od daty dostawy

Odpowiedz:
Zamawiaja_cy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12
Zgodnie z Zaf. 2 do SIWZ, cz. D. VI „ Wymagania dotycza.ce gwarancji", pkt 2 Zamawiaja^cy zapisaf:
2. Gwarancja szczegofowa na przedmiot oferty liczona od daty podpisania protokofu zdawczoodbiorczego:
3)

A/a powfoki zewnetrzne: tfoczysk stojakow hydraulicznych i tfoczysk sifownikow podpor
hydraulicznych- min. 60 m-cy od daty protokofu zdawczo-odbiorczego
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Zwracamy sie z wnioskiem do Zamawiaja_cego o ograniczenie okresu gwarancji okreslonej w Zaf. 1 do
SIWZ, cz. D. VI „ Wymagania dotyczqce gwarancji", pkt. 2 poprzez zmodyfikowanie SIWZ do postaci:
2. Gwarancja szczegofowa na przedmiot oferty liczona od daty podpisania protokofu zdawczoodbiorczego:
3)

A/a powfoki zewnqtrzne: tloczysk stojakow hydraulicznych I ttoczysk sitownikow podpor
hydrauiicznych- min. 60 m-cy od daty protokofu zdawczo-odbiorczego, jednak nie dfuzej niz
o 6 miesiecy wiecej od podanego przez Wykonawc§ okresu, //czac od daty dostawy

Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13
Zgodnie z Zat. 2 do SIWZ, cz. D. VI „ Wymagania dotycza.ce gwarancjl", pkt. 2 Zamawiajqcy zapisaf:
2. Gwarancja szczegoiowa na przedmiot oferty liczona od daty podpisania protokofu zdawczoodbiorczego:
4)

Elementy hydrauliki sterowniczej - min. 24 m-cy od daty podpisania protokofu zdawczoodbiorczego

Zwracamy sie z wnioskiem do Zamawiajqcego o ograniczenie okresu gwarancji okreslonej w Zaf. 1 do
SIWZ, cz. D. VI ,,Wymagania dotyczqce gwarancji", pkt. 2 poprzez zmodyfikowanie SIWZ do postaci:
2. Gwarancja szczegofowa na przedmiot oferty liczona od daty podpisania protokofu zdawczoodbiorczego:
4)

Elementy hydrauliki sterowniczej - min. 24 m-cy od daty podpisania protokofu zdawczoodbiorczego, jednak nie dfuzej niz o 6 miesiecy wiecej od podanego przez Wykonawce
okresu, //czac od daty dostawy

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14
Zgodnie z Za/. 2 do SIWZ, cz. D. VI ..Wymagania dotycza.ce gwarancji", pkt. 2 Zamawiajqcy zapisaf:
2. Gwarancja szczegoiowa na przedmiot oferty liczona od daty podpisania protokofu zdawczoodbiorczego:
5)

W przypadku przezbrajania scian w okresie do 24 m-cy (od daty uruchomienia na dole kopalni
- potwierdzonego protokofem zdawczo-odbiorczego) Wykonawca wykona, w ramach
gwarancji, przeglqd rozdzielaczy I blokow zaworowych

Zwracamy sie z wnioskiem do Zamawiaja_cego o ograniczenie okresu gwarancji okreslonej w Zaf. 1 do
SIWZ, cz. D.VI ^Wymagania dotycza.ce gwarancji", pkt 2 poprzez zmodyfikowanie SIWZ do postaci:
2. Gwarancja szczegofowa na przedmiot oferty liczona od daty podpisania protokofu zdawczoodbiorczego:
5)

W przypadku przezbrajania scian w okresie do 24 m-cy (od daty uruchomienia na dole kopalni
lecz nie pozniej niz 30 miesiecy od daty dostawy - potwierdzonego protokofem zdawczoodbiorczego) Wykonawca wykona, w ramach gwarancji, przeglqd rozdzielaczy I blokow
zaworowych
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Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15
Zgodnie z Zaf. 2 do SIWZ, cz. D.VI,,Wymagania dotycza.ce gwarancji", pkt. 2 Zamawiajqcy zapisaf:
2, Gwarancja szczegofowa na przedmiot oferty iiczona od daty podpisania protokofu
odbiorczego:
6)

zdawczo-

Zgniatacz kesow - mm. 24 m-cy od daty podpisania protokofu zdawczo-odbiorczego

Zwracamy sie z wnioskiem do Zamawiajqcego o ograniczenie okresu gwarancji okreslonej w Zaf. 1 do
SIWZ, cz. D. VI „ Wymagania dotycza.ce gwarancji", pkt. 2 poprzez zmodyfikowanie SIWZ do postaci:
2. Gwarancja szczegofowa na przedmiot oferty liczona od daty podpisania protokofu
odbiorczego:
6)

zdawczo-

Zgniatacz kesow - mm. 24 m-cy od daty podpisania protokofu zdawczo-odbiorczego, jednak nie
dfuzej niz o 6 miesiecy wiecej od podanego przez Wykonawce_ okresu, liczqc od daty dostawy

Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16
Pros/my o wyjasnienie, czy przedmiot przetargu ma bye fabrycznie nowy?
Odpowiedz:
Zamawiajapy informuje, ze przedmiot przetargu ma bye fabrycznie nowy. Modyfikacja zap/sow SIWZ
zostafa dokonana w pismie Zamawiajqcego nr PZPZ/1202/BM/2017 zamieszczonym na stronie
internetowej w profiiu zamawiajqcego.

Pytanie nr 17
Prosimy o podanie minimalnych wymagan odnosnie podpornosci roboczej kazdej z podpor (stojakow)
hydraulicznych teleskopowych w zakresie roboczym.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze sekcje powinny zapewnic poprawne warunki utrzymania stropu wg
metodoiogii GIG (g > 0,8) dla parametrow scian zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 18
Zgodnie z SIWZ, Zat. nr 2a, czesc II: ,,Dokumenty wymagane na etapie skfadania oferty (w jezyku
polskim)", w pkt. 3, Zamawiajqcy wymaga dostarczenia do oferty oswiadczenia, ze Wykonawca zleci
uprawnionemu rzeczoznawcy ds. ruchu zaktadu gorniczego wykonanie kompletnych analiz poprawnosci
doboru obudowy zmechanizowanej do warunkow gorniczo-geologicznych. Analiza powinna zawierac:
mi$dzy innymi wyznaczenie spodziewanych obciqzen sekcji obudowy zmechanizowanej i podpornosci
jaka. w wyrobisku scianowym rozwija sekcja.
Prosimy o doprecyzowania wymagania, czy w celu wyznaczenia podpornosci Zamawiajqcy
powierzchnie stropnicy powiekszona. o powierzchnie otwarcia stropu dla podziatki 1,5m?

W^GLOKOKS KRAJ 5p. i o.o.

wvw.weg!okol(5kraj.pl

KWK B08RFK-PIEKARY

przyjmuje

WEGLOKOKS
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19
Zgodnie z SIWZ, Zat. nr 1: ,,Opis przedmiotu zamowienia" w czesc/ II A "Wymagania prawne", pkt 5
Zamawiaja_cy wymaga:
W przypadku zmian aktow prawnych, zwiqzanych z realizacja. niniejszego postqpowania, przedmiot
dostawy musi speiniac uwarunkowania prawne, obowiqzujqce w dniu dostawy, co nalezy potwierdzic
stosownym oswiadczeniem dotqczonym do oferty.
Wykonawca nie moze przewidziec jakie akty prawne ulegnq zmianie w przysztosci i w jakim stopniu,
w zwiazku z tym nie moze zaprojektowac przedmiotu zamowienia dostosowanego do zmienionych
w przysztosci aktow prawnych. Ze wzgledu na proces produkcji przedmiotu zamowienia, wprowadzanie
zmian wynikajqcych ze zmian w aktach prawnych moze nie bye mozliwe.
Prosimy o modyfikacje tresci SIWZ i wykreslenle powyzszego wymagania tub modyfikacje wymagania do
tresci w brzmieniu:
W przypadku zmian aktow prawnych, zwiqzanych z realizacja. niniejszego postepowania, przedmiot
dostawy musi spetniac uwarunkowania prawne, obowiqzujqce w dniu podpisania umowy, co nalezy
potwierdzic stosownym oswiadczeniem dota_czonym do oferty.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr20
Prosimy Zamawiaja_cego o okreslenle typu stropnicy dia sekcji liniowej oraz skrajnej.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze dia sekcji skrajnej jest to stropnica wychyino-wysuwna, natomiast dia sekcji
liniowej stropnica stala.

Pytanie nr 21
Prosimy o potwierdzenle, ze sekcja liniowa ma pracowac w systemie ,,z krokiem wstecz", a sekcja skrajna
w systemie ,,bez kroku wstecz" lub o doprecyzowanie wymagah.
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy informuje, ze interpretacja Wykonawcy jest wtesciwa.

Pytanie nr 22
Prosimy o podanie wymiarow oznaczonych literami zgodnie z zafqczonymi ponizej rysunkami w celu
ustawienia wfasciwie sekcji liniowej i skrajnej do przenosnika i kombajnu.
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Zatozenia do konfiguracji sekcji liniowej

Zaiozenia do konfiguracji sekcji skrajnej
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy informuje, ze udzielil odpowiedzi do pytania nr 10 w pismie PZPZ/1202/BM/2017
zamieszczonym na stronie internetowej w profilu zamawiajqcego.
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Ponadto, w oparciu o § 21 Regulaminu udzielania zamowieri w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
Zamawiaj^cy dokonuje przesuniecia terminu skiadania i otwarcia ofert:
>
>

oferte nalezy ztozyc do dnia
11.10.2017 r. do godziny 08:30
otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 11.10.2017 r. o qodzinie 09:00

Jednoczesnie informujemy, ze miejsce sktadania i otwarcia ofert nie ulegaje) zmianie.

W imieniu Zamawiaiaceao
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