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Uczestnicy
post^powania przetargowego
Dotyczy: postepowania PRZZ/1168.
DziaJaja_c zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieri w W^GLOKOKS KRAJ
Sp. z o. o. Zamawiajqcy w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dzierzawa kombajnu scianowego oraz kompletriego zespolu pompowego
przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji scian wydobywczych w poktadach 503 oraz 504 wraz
z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w catym okresie dzierzawy dla W^GLOKOKS KRAJ
Sp. z 0,0. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcow oraz
modyfikuje tresc SIWZ.
Pytanie 1
Zgodnie z SIWZ, III. Opis przedmiotu zamowienia w pkt. 3 Zamawiajqcy zapisat:
Przedmiot zamowienia winien bye fabrycznie nowy i musi spetniac wymagania Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, w tym Zatqcznika Nr 1 i 2a do SIWZ.
Zwracamy si§ do Zamawiajqcego z wnioskiem o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania rownowaznego
kombajnu w wersji poremontowej, w pelni sprawnego technicznie, spetniaja,cego wszystkie wymogi
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, okreslone w szczegolnosci w Zalqczniku Nr 1 i 2a do SIWZ.
Kombajn b^dzie spelniat wszystkie wymogi wynikajqce z aktualnie obowi^zujqcych przepisow prawa oraz
wymagania eksploatacyjne stawiane przez dzierzawce, a w catym okresie dzierzawy zostanie zapewnione
kompleksowe, pelne i skuteczne zabezpieczenie gwarancyjne i serwisowe dla oferowanego kombajnu.
Odpowiedz
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2
Zwracamy sie do Zamawiajqcego z wnioskiem o dodanie do Zat. 7 SIWZ Jstotne postanowienia, ktore
zostan^ wprowadzone do umowy" w § 7 punktu o tresci:
,,Catkowita wartosc kar umownych i odszkodowari uzupelniaja,cych nie moze przekroczyc ceny brutto
okreslonej w § 3 ust. 1"
Odpowiedz
Zamawiajqcy modyfikuje Zatqcznik nr
7 do SIWZ ,,lstotne postanowienia, ktore zostanq
wprowadzone do umowy" poprzez dodanie pkt. nr 8 w § 7 o nastepuj^cej tresci:
8. Catkowita wartosc kar umownych i odszkodowah uzupelniajqcych nie moze przekroczyc ceny
brutto okreslonej w § 3 ust. 1
Pytanie 3
Zgodnie z SIWZ, Zal. nr 1 do SIWZ, czesc IV, pkt. 7 Zamawiaja.cy wymaga:
7) dopuszczenie Prezesa WUG wraz z dokumentacj^ zintegrowanego systemu sterowania kompleksow
wydobywczych i przodkowych (zgodnie z Rozporza,dzeniem Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004r.
(Dz. U. Nr 99 poz. 1003 z pozn. zm.) w sprawie dopuszczania wyrobow do stosowania w zakfadach
gorniczych), obejmujqce oferowany kombajn chodnikowy, oraz pozostale urza^dzenia wspolpracujqce
bed^ce w posiadaniu KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
Zwracamy sie do Zamawiaj^cego z wnioskiem o modyfikacje zapisow SIWZ w celu ujednolicenia
nazewnictwa zastosowanego w Zal. nr 1 do SIWZ z nazewnictwem uzytym w czesci ogolnej SIWZ (czesc
III, punkt 1) do postaci:
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7) dopuszczenie Prezesa WUG wraz z dokumentacja. zintegrowanego systemu sterowania kompleksow
wydobywczych i przodkowych (zgodnie z Rozporza.dzeniem Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004r.
(Dz. U. Nr 99 poz. 1003 z pozn. zm.) w sprawie dopuszczania wyrobow do stosowania w zaktadach
gorniczych), obejmuja.ce oferowany kombain scianowy, oraz pozostate urzadzenia wspofpracujace beda.ce
w posiadaniu KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
Odpowiedz
Zamawiajacy modyfikuje:
1. pkt. 7, czesci IV, Zalacznika nr 1 do SIWZ w sposob nastepujacy:
7) dopuszczenie Prezesa WUG wraz z dokumentacjq zintegrowanego systemu sterowania
kompleksow wydobywczych i przodkowych (zgodnie z Rozporz^dzeniem Rady Ministrow z dnia
30 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 99 poz. 1003 z pozn. zm.) w sprawie dopuszczania wyrobow do
stosowania w zakiadach gorniczych), obejmujace oferowany kombajn scianowy, oraz pozostaie
urzadzenia wspoipracujqce beda.ce w posiadaniu KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
2. pkt. 7, czesci IV, Zatqcznika nr 1 do Istotnych postanowieh, ktore zostana. wprowadzone do
umowy w sposob nastepujacy:
7) dopuszczenie Prezesa WUG wraz z dokumentacja. zintegrowanego systemu sterowania
kompleksow wydobywczych i przodkowych (zgodnie z Rozporz^dzeniem Rady Ministrow z dnia
30 kwietnia 2004r. (Dz. U, Nr 99 poz. 1003 z pozn. zm.) w sprawie dopuszczania wyrobow do
stosowania w zaktadach gorniczych), obejmujace oferowany kombajn scianowy, oraz pozostate
urzadzenia wsp6ipracuja.ce bed^ce w posiadaniu KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
Pvtanie 4
Zgodnie z SIWZ, Zal. nr 2a do SIWZ, pkt. 32a tabeli Zamawiajqcy wymaga podania pararnetru cisnienia
i wydajnosci wody oferowanego kombajnu lub potwierdzenia zgodnosci pararnetru z Polska^ Norm$.
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Prosimy o modyfikacj§ zapisow SIWZ i wskazanie numeru Polskiej Normy, ktorej spelnienia w powyzszym
punkcie wymaga Zamawiaja^cy.
Odpowiedz
Zamawiaja,cy modyfikuje Zatqcznik nr 2a do SIWZ poprzez wykreslenie w tabeli pkt. 32a,
Pvtanie 5
SIWZ, pkt. Ill, ppkt.3:
,,3. Przedmiot zamowienia winien bye fabrycznie nowy i musi spelniac wymagania Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, w tym Zata.cznika Nr 1 i 2a do SIWZ."
Pytanie: Czy zamawiaja^cy wyraza zgod^ na modyfikacje powyzszego zapisu do postaci;
,,3. Przedmiot zamowienia winien bye fabrycznie nowy lub poremontowy i musi speJniac wymagania
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, w tym Zala,cznika Nr 1 i 2a do SIWZ."
Podkreslamy, ze kombajn poremontowy pod wzgledem technicznym spelnia wszelkie walory uzytkowe
kombajnu nowego.
Odpowiedz
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pvtanie 6
SIWZ, pkt. VIII, ppkt.2:
,,2. Jeden egzemplarz DTR albo instrukcji bezpiecznego stosowania urzqdzen w rozumieniu Dyrektywy
2006/42/WE przedmiotu zam6wienia w zakresie pozwalaja^cym na potwierdzenie deklarowanych
parametrowtechnicznych oferowanego: (...)".
Pytanie: Czy zamawiaj^cy wyraza zgode na modyfikacje powyzszego zapisu do postaci:
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,,2. Wypis z DTR albo wypis instrukcji bezpiecznego stosowania urza_dzeri w rozumieniu Dyrektywy
2006/42/WE przedmiotu zamowienia w zakresie pozwalaja.cym na potwierdzenie deklarowanych
parametrowtechnicznych oferowanego: (...}".
Odpowiedz
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7
Zal^cznik nr2ado SIWZ, pkt.21:
,,Walki skretne (waiki przecia^zeniowe) zabezpieczaja.ee silniki posuwu lub/i organow urabiaja.cych objete
sa_gwarancJ3 wcatym okresie dzierzawy a czas ich wymiany wliczanyjestdosumarycznegoczasu postoju
kombajnu spowodowanego awariami wyniktymi z przyczyn nie lez^cych po stronie Zamawiaja^cego.
(W przypadku braku watkow skretnych wpisac nie dotyczy) Wafki skretne rnoga, bye wytnieniane przez
pracownikow kopalni bez udziatu pracownikow serwisu."
Zgodnie z wyrokiem KIO z 6 maja 2014 r. (KIO 767/14): w przypadku zadzialania walkow skretnych zgodnie
ze swoim przeznaczeniem ulegaja, one zerwaniu i konieczna jest ich wymiana na nowe. Zerwanie waikow
oznacza, ze watki nie 53 dotkniete zadna, wada,, a wrecz przeciwnie, dziatajq one prawidlowo. O wadach
waikow skretnych mozna mowic wowczas, gdy pomimo spetnienia przesJanek, w ktorych waiek powinien
zadzialac i ulec zerwaniu, na skutek wad fabrycznych, nie nastepuje takie zadzialanie walka.
Pytanie: Czy wobec powyzszego Zamawiaja^cy moze doprecyzowac w/w postanowienie poprzez dodanie
na koiicu n/w lub rownowaznego zapisu:
,,Watki skretne (walki przecia,zeniowe) zabezpieczaja.ee silniki posuwu lub/i organow urabiajqcych objete
sa. gwarancja, w calym okresie dzierzawy a czas ich wymiany wliczany jest do sumarycznego czasu postoju
kombajnu spowodowanego awariami wynikJymi z przyczyn nie leza^cych po stronie Zamawiaja^cego.
(W przypadku braku watkow skretnych wpisac nie dotyczy) Wafki skretne moga^ bye wymieniane przez
pracownikow kopalni bez udzialu pracownikow serwisu, o czym kazdorazowo Zamawiaja.cy powiadomi
Wykonawce. Prawidlowe zadzialanie walkow skretnych nie kwalifikuje do wymiany tych czesci w ramach
gwarancji."
Odpowiedz
Zamawiaj^cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8
Zala^cznik nr 2a do SIWZ, pkt.28:
,,Wymiary najwiekszego podzespolu kombajnu:
- dlugosc
- max. 3560
- szerokosc - max. 1750
- wysokosc - max. 1800 za wyjqtkiem organow urabiaj^cych o srednicy zgodnej z punktem 29f."
Pytanie: Czy Zamawiajqcy wyraza zgode na zmiane powyzszego wymogu do postaci:
,,Wymiary najwiekszego podzespotu kombajnu:
- dlugosc
- max. 3835
- szerokosc
- max. 1750
- wysokosc - max. 1800 za wyjajkiem organow urabiaja.cych o srednicy zgodnej z punktem 29f."
Odpowiedz
Zamawiaja.cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9
Zaia.cznik nr2a do SIWZ, pkt.39 ppkt.e):
..Kombajn wyposazony w dwa niezatezne hamulce z elektrycznymi cztonarni wykonawczymi."
Pytanie: Z uwagi na istnieja.ce na rynku rownowazne rozwiqzania sterowania cztonarni wykonawczymi
hamulcow (tj. ich odhamowania w sposob elektryczny lub hydrauliczny), ktorych dziatenie fczyli
hamowanie) jest identyczne i tak samo niezawodne, czy zamawiaja^cy wyrazi zgod^ na
powyzszego wymogu do postaci:
,,Kombajn wyposazony w dwa niezalezne hamulce."
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Odpowiedz
Zamawiaj^cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pvtanie 10
Zatacznik nr 7 do SIWZ, §3 pkt.17:
,,17. W przypadku opoznieh w piatnosciach kwestia regulowania ewentualnych odsetek bedzie
przedmiotem odrebnych negocjacji."
Postanowienie to jest sprzeczne z przepisami o terminach zaptaty w transakcjach handlowych, zgodnie
zktora^ postanowienia umowne wyta^czajqce prawo do naiiczania odsetek zgodnie ztqustaw^sa^niewazne.
Pytanie: Czy w zwiqzku z powyzszym Zamawiajapy wyraza zgode na wykreslenie w/w
postanowienia ?
Odpowiedz
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pvtanie 11
Zaiacznik nr 7 do SIWZ, §4 pkt.4:
,,4. Naliczanie stawki dzierzawy kohczy sie_ z dniem rozpoczecia demontazu przy udziale przedstawiciela
Wydzierzawiaja_cego. O terminie rozpoczecia demontazu przedmiotu dzierzawy Dzierzawca powiadomi
Wydzierzawiajqcego telefonicznie oraz pisemnie na 14 dni przed terminem rozpoczecia demontazu.
W przypadku nieobecnosci Wydzierzawiajqcego przy rozpoczeciu demontazu, protokol zdawczo-odbiorczy
zostanie podpisany przez Dzierzawce i bedzie wigza.cy dla Strop."
Pytanie: Czy Zamawiajqcy wyraza zgode na zmiane w/w postanowienia do postaci:
,,4. Naliczanie stawki dzierzawy kohczy sie z dniem zakohczenia demontazu przy udziale przedstawiciela
Wydzierzawiaja_cego. O terminie rozpoczecia demontazu przedmiotu dzierzawy Dzierzawca powiadomi
Wydzierzawiajqcego telefonicznie oraz pisemnie na 14 dni przed terminem rozpoczecia demontazu.
W przypadku nieobecnosci Wydzierzawiajqcego przy zakohczeniu demontazu, protokot zdawczoodbiorczy zostanie podpisany przez Dzierzawce i bedzie wi^zqcy dla Stron."
W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajqcego przedstawionej powyzej propozycji zmiany, prosimy
0 doprecyzowanie pierwotnego tekstu w §4 pkt.4 o wskazanie limitu czasu potrzebnego na dokonanie
demontazu, tj. na przy Wad: ,,Czas potrzebny na przeprowadzenie demontazu przedmiotu dzierzawy wraz
z wyposazeniem dodatkowym okresla sie na SOdni od daty jego rozpoczecia."
Odpowiedz
Zamawiaja.cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pvtanie 12
Zatacznik nr 7 do SIWZ, §4 pkt.5:
,,5. Po okresie dzierzawy Dzierzawca wyda przedmiot dzierzawy w cia.gu 30 dni od daty zakohczenia
demontazu. Za ten okres nie be_dzie naliczana stawka dzierzawy."
Pytanie: Czy Zamawiaja.cy wyraza zgode na zmiane w/w postanowienia do postaci:
"5. Po okresie dzierzawy Dzierzawca wyda kompletny przedmiot dzierzawy wraz z wyposazeniem
dodatkowym w cia^gu 21 dni od daty zakohczenia demontazu. Za ten okres nie bedzie naliczana stawka
dzierzawy."
Odpowiedz
Zamawiaja.cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pvtanie 13
Zatacznik nr 7 do SIWZ §7 pkt.6:
,,6. Wydzierzawiajqcy moze obcia^zyc Dzierzawce kara^ za nie zwrocenie do 30 dni czesci, ktorych brakowalo
przy zwrocie przedmiotu dzierzawy w wysokosci 50% wartosci obowiqzujqcych dia W^GLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o. przy zakupie czesci nowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzieh zwrotu
przedmiotu dzierzawy, wg cen z ostatniego obowiqzuja^cego dla W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. cennika
czesci nowych, przy czym nie podlegaj^ zwrotowi elementy ziqczne, szybkozuzywajqce si?, wktedy filtrow
wodnych i olejowych, oslony, dysze do zraszania, zewne_trzne przewody wodne, okablowanie zewnetrzne
1 nieobje_te gwarancjq."
W^GLOKOKS KRAJ Sp. l o.o.
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Pytanie: Z uwagi na fakt, ze tresc §7 ust.6 jest nieprecyzyjna i nie daja^ca Wykonawcom mozliwosci
prawidtowego skalkulowania ceny ofertowej oraz z uwagi na fakt iz postanowienie o tozsamej tresci zostalo
uznane przez KIO w wyroku z 13.04.2016r. KIO 455/16 za niedopuszczalne, czy Zamawiajqcy moze
dokonac modyfikacji w/w postanowien SIWZ do ponizszej postaci ?
,,WydzierzawiaJ3cy moze obciqzyc Dzierzawce karq za nie zwrocenie do 30 dni czesci, ktorych brakowato
przy zwrocie przedmiotu dzierzawy w wysokosci 100% wartosci obowiqzujqcych dla WEjGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o. przy zakupie czesci nowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzieh zwrotu
przedmiotu dzierzawy, wg cen z ostatniego obowia.zuJ3cego dla W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. cennika
czesci nowych, przy czym nie podlegaj^ zwrotowi elementy ztejczne, szybkozuzywaja^ce si§, wktady filtrow
wodnych i olejowych, oslony, dysze do zraszania, zewnetrzne przewody wodne, okablowanie zewnetrzne
i nieobjete gwarancjq"
Odpowiedz
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 14
Zalaczniknr7doSIWZ, §9 pkt.2:
,,2. Strony zobowi^zujq sie wzajernnie do niezwlocznego informowania o zaistnieniu okolicznosci
stanowiqcej sit^ wyzsza_, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy."
Pytanie: Czy Zamawiajqcy wyraza zgode na doprecyzowanie tego postanowienia poprzez wskazanie, ze
powiadornienie o okolicznosci sity wyzszej powinno nasta_pic nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od
wystapienia tej okolicznosci ?
Odpowiedz
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 15
A.
Prosimy o podanie i udokumentowanie zrodta finansowania przedmiotowego zamowienia.
B.
Prosimy o udost^pnienie danych finansowych Zamawiaja.cego za ostatni rok obrotowy oraz
polrocze.
C.
W zwia.zku z obecn^ trudnq sytuacja_ na rynku wegla zwracamy sie z prosbq
o zaproponowanie przez Zamawiaj^cego zabezpieczenia piatnosci.
D.
W zwiazku z obecnq trudna. sytuacj^ na rynku wegla zwracamy sie z prosbq o dopuszczenie
przez Zamawiaja_cego stosowania zaliczek.
Odpowiedz
Ad. A. ZamawiajaLcy informuje, ze przedmiotowe zamowienie bedzie realizowane ze srodkow wlasnych
Spolki.
Ad. B. Zamawiaja.cy informuje, ze dane finansowe W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami prawa polskiego, publikowane sa_ w ogolnodostepnych rejestrach.
Ad. C. Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie z zapisami SIWZ nie wyraza zgody na dodatkowe
zabezpieczenie piatnosci.
Ad. D. Zamawiaja^cy informuje, ze zgodnie z zapisami SIWZ nie przewiduje stosowania zaliczek.
Pytanie 16
W Zalqczniku 2a do SIWZ tabelka pkt. 39 podpunkt e widnieje:
Wyposazenie kombajnu (w szczegolnosci):
f) Kombajn wyposazony w dwa niezalezne hamulce z elektrycznymi cztonami wykonawczymi - TAK.
Z uwagi na istnieja_ce na rynku rownowazne rozwiqzania zastosowanych w kombajnach scianowych
hamutcow tj. elektryczny lub hydrauliczny, ktorych dziatania (czyli hamowanie) jest identyczne i tak samo
niezawodne, czy Zamawiaja^cy wyrazi zgode na zmiane przedmiotowego zapisu do postaci:
Wyposazenie kombajnu (w szczegolnosci):
f) kombajn wyposazony w dwa niezalezne hamulce - TAK
Przedmiotowa zmiana umozliwi udzial w przedmiotowym postepowaniu wiekszej liczby oferentow co bez
w^tpienia przetozy sie na kohcowa, cene. Pozostawienie zapisu w dotychczasowym brzmieniu wskazuje
na konkretnego Wykonawce posiadajqcego w/w rozwiqzanie techniczne.
W^GLOKOKS KRAJ Sp. i o.o.
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Odpowiedz
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w zakresie pkt. 39e tabeli Zatacznika nr 2a do SIWZ.
Pytanie 17
W Zatqczniku 2a do SIWZ tabelka pkt. 24 widnieje:
,,W przypadku zasilania przemiennika czestotliwosci bezposrednio z instalacji zasilaja_cej kombajn -takirn
samym napieciem jak pozostale silniki kombajnu (bez koniecznosci stosowania dodatkowego
transformatora do zasilania przeksztaltnika w kombajnie } nalezy dostosowac zabezpieczenia w stacji
transformatorowej do wspotprac z kombajnem oraz dostarczyc rezerwowy uktad zabezpieczeh - TAK."
W zwia^zku z mozliwoscia^ zastosowania w kombajnach scianowych dwoch sposobow zasilania
przemiennika czestotliwosci tj. bezposrednio z instalacji zasilajqcej kombajn - takim samym napieciem jak
pozostate silniki kombajnu lub z transformatora umieszczonego na kombajnie zwracamy sie z prosba
o zmian§ przedmiotowego zapisu do postaci:
,,Sposob zasilania przeksztattnika do silnikow posuwu:
(dla napedow elektrycznych)
a) bezposrednio z instalacji zasilaja^cej kombajn - takim samym napieciem jak pozostale silniki kombajnu
(bez koniecznosci stosowania dodatkowego transformatora do zasilania przeksztaitnika) - TAK/NIE
b) z transformatora umieszczonego na kombajnie - TAK/NIE.
Odpowiedz
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 18
Zgodnie z SIWZ, w punkcie III: ,,Opis przedmiotu zamowienia" w podpunkcie 3 (str. 1) Zamawiajacy
wymaga:
,,Przedmiot zamowienia winien bye fabrycznie nowy i musi spelniac wymagania Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, w tym Zat^cznika Nr 1 i 2a do SIWZ".
Czy Zamawiajapy akceptuje mozliwosc dostawy poremontowego przedmiotu zamowienia?
Wskazujemy, ze to Wydzierzawiaja_cy obejmuje przedmiot dostawy gwarancja. i ponosi odpowiedzialnosc
za jego prawidbwe przygotowanie, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
w tym Zaiqcznika Nr 1 i 2a do SIWZ.
Odpowiedz
Zamawiaja.cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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