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Bytom,

Uczestnicy
post^powania przetargowego

Dotyczy: post$powania PRZZ/1185.
Dzialaja.c zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieh w WEjGLOKOKS KRAJ
Sp. z o. o. Zamawiaja_cy w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Dzierzawa kombajnu scianowego oraz kompletnego
zespotu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji scian wydobywczych w
poktadzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w cafym okresie
dzierzawy dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, udziela
odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz modyfikuje tresc SIWZ.
Pytanie 1
W tresci SIWZ nie stwierdzilismy zala_cznikow w postaci rysunkow przenosnika scianowego
zgrzebtowego , natomiast wzata,czniku nr 1 pkt. 1b) podano:
,,Zamawiaj§cy jest w posiadaniu Instrukcji przenosnikow przewidzianych do wspotpracy
z dzierzawionym kombajnem, natomiast nie dysponuje rysunkami maszyn w formie plikow
z rozszerzeniem dwg. Zamawiaja_cy udostepni posiadane dokumenty do wglgdu Wykonawcy
w ustalonym wspolnie terminie".
Prosimy o publikacje na stronie Zamawiaj^cego rysunkow zawieraja.cych przekroj rynny
modutowej z podstawowymi wymiarami, w tym z odlegtoficiq od osi drabinki do sp$gu oraz
rysunkow koiicowek przenosnika, prezentuja.cych odjazdy. Wspomniane rysunki sq nam
niezbedne do analizy poprawnej wspoJpracy kombajnu scianowego i wspomnianego
przenosnika.
Odpowiedz
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2
Wza*a,czniku nr2a do SIWZ w pkt. 1 podano:
Obudowa zmechanizowana: FAZOS 12/28/POZ; FAZOS 12/28POZ/ZRP; GLINIK 11/25-POZ;
PUMAR 14/36 PoZ2 lub inne bed^ce w posiadaniu kopalni (sekcje liniowe oraz skrajne).
Przenosniki scianowe; PSZ 850 Rybnik; PSZ 850-3x200/400 Nowomag, PAT E-260 Patentus"
Jak rowniez w zaia,czniku nr 2a do SIWZ w pkt. 43 a) podano;
,,Wykonawca zobowia_zany jest do uzgodnienia z producentem przenosnikow scianowych
istnieja^cych wielkosci zjazdow oraz sposobu bezkolizyjnego mijania w rejonie napedu
wysypowego i zwrotnego przenosnika scianowego"
Informujemy, iz wobec obowiqzku dostarczenia bezkolizyjnie wspotpracuja_cych maszyn,
z naszych doswiadczeii wynika brak mozliwosci dokonania praktycznych uzgodnieii
w jakimkolwiek zakresie z producentami przenosnikow. Po naszych wystapieniach dotycza_cych
udostepnienia dokumentacji przez producentow przenosnikow scianowych, ktorych celem (tylko
i wyla,cznie) byto sprawdzenie poprawnosci wspolpracy maszyn, nigdy nie udalo sie uzyskac
zgod zarza^dow spotek na podobne praktyki.
Poniewaz przywolany zapis jest niemozliwy do zrealizowania przez Wykonawcow (chyba, ze
jest on jednoczesnie producentem przenosnika), w praktyce jest on zapisem martwym, z
ktorego Wykonawca nie moze sie wywiazac, wnioskujemy wiec o jego wykreslenie. Jedynym
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wiarygodnym zrodlem informacji dotycz^cej parametrow technicznych uzytkowanych maszyn
pozostaje Zamawiaja_cy.
Odpowiedz
Zamawiaja^cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3
W zala_czniku nr2a do SIWZw pkt.14 podano;
,,Moc przekazywana na organ dla napi$cia zasilania 3,3kV
Czy Zamawiaj^cy dopusci zapis:
,,Moc przekazywana na organ dla napi?cia zasilania 3,3kV

mm. 350 [kW]"
min. 350 [kW]+20%"

I jednoczesnie zmieni zapis z zai^cznika nr 2a do SIWZ w pkt. 33.a), gdzie podano:
,,Catkowita moc kombajnu (dla napiQda zasilania 3,3kV)
max. 800 [kW]"
Na:
,,Catkowita moc kombajnu (dla napi$cia zasilania 3,3kV)
max. 1000 [kW]"
Odpowiedz
Zamawiaj^cy modyfikuje Zal^cznik nr 2a do SIWZ
Zamaw/a/acego wymagah i parametrow technicznych:

Wykaz spe/n/en/a istotnych dla

1. pkt.14. nadajqc mu brzmienie:
14

Moc przekazywana na organ dla napi$cia zasilania 3,3kV

min, 350 [kW]
+20%

2. pkt.33a. nadajac mu brzmienie:
33a | CaJkowita moc kombajnu (dla napi^cia zasilania 3,3kV) | max. 950 [kW]

Pytanie 4
W zata_czniku nr 2a do SIWZ w pkt.29 a) podano :
,,&rednica- uwaga; organy urabiajqce powinny bye wykonane w catosci,
niedzielone. Konstrukcja powinna umozliwiac wychod grubych i srednich
sortymentow w$gla.

2200[mm]
Rezerwowe: 2000
[mm]"

natomiast w zat^czniku nr 2a do SIWZ w pkt 29 f) podano:
,,Wykonawca dostarczy dodatkowo komplet organow do wychodu grubych sortymentow
o srednicy 2000 mm+10%"
Prosimy o wyjasnienie: ile sumarycznie par organow chce sobie zapewnic Zamawiaj^cy?
Odpowiedz:
Zamawiajqcy chce zapewnic sobie dwie pary organow: jedna para organow jako
podstawowa o srednicy 2200 [mm], druga para organow jako para rezerwowa o srednicy
2000[mm]+10%.
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