WEGLOKOKS
PZPZ//5/#/LG/2017

Bytom, ...?.T:.'^.:.2017r.

Uczestnicy
postepowania przetargowego
Dotyczy: post^powania PRZZ/1185.
Dzialaj^c zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieri w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
Zamawiaja_cy w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
pn. Dzieriawa kombajnu scianowego oraz kompletnego zespofu pompowego przeznaczonego dla
potrzeb eksploatacji scian wydobywczych w pokladzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym
i serwisowym w catym 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
Zgodnie z SIWZ, III. Opis przedmiotu zamowienia w pkt. 3 Zamawiajqcy zapisal:
Przedmiot zamowienia winien byC fabrycznie nowy i musi spefniac wymagania Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, w tym Zalqcznika Nr 1 i 2a do SIWZ.
Zwracamy sie do Zamawiaja.cego z wnioskiem o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania rownowaznego
kombajnu w wersji poremontowej, w pefni sprawnego technicznie, spetniaja^cego wszystkie wymogi
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, okreslone w szczegolnosci w Zaiqczniku Nr 1 i 2a do SIWZ.
Kombajn bedzie spetniai wszystkie wymogi wynikaja.ce z aktualnie obowia.zujg.cych przepisow prawa oraz
wymagania eksploatacyjne stawiane przez Dzierzawce, a w calym okresie dzierzawy zostanie zapewnione
kompleksowe, peine i skuteczne zabezpieczenie gwarancyjne i serwisowe dla oferowanego kombajnu.
Odpowiedz
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2
Zgodnie z SIWZ, cze_sc XIV, pkt 2 e) ,,-ta.czny czas awarii w dobie produkcyjnej Ta" zamawiajqcy wyrnaga:
Maksymalny czas postoju przedmiotu dzierzawy spowodowany awaria. wynikfq z przyczyn lezacych po
stronie Wydzierzawiajqcego po ktorym Dzierzawca obciqzy Wydzierzawiajqcego kara umowna zgodnie
z umowq.
- maksymalny czas do 8,0 h-0 pkt.
- maksymalny czas do 6,0 h-2 pkt.
- maksymalny czas do 5,0 h - 5 pkt.
Postawione wymagania dobowego rozliczania dost^pnosci maszyny ustanawia nierealne warunki
terminowego wykonania naprawy tej maszyny miedzy innymi z nastepujqcych powodow:
nie ma mozliwosci przechowywania w rejonie sciany wszystkich cz§sci zapasowych niezbednych
do naprawy maszyny,
samo przygotowanie maszyny do usuniecia awarii moze trwac nawet 1 zmiane, na przyklad
zabezpieczenie stropu i ociosu,
wymiany niektorych podzespotow takich jak silnik urabiania, silnik posuwu, podchwyt gwiazda napedu
posuwu,
czy silownik
podnoszenia
ramienia, z
uwzglednieniem
koniecznych
prac
zabezpieczaja.cych/przygotowawczych, zazwyczaj przekracza 8 godzin.
W rezultacie Wykonawca pomimo dostarczenia maszyny o wysokim poziomie dostepnosci,
potwierdzonym w trakcie eksploatacji, prawie z cata. pewnoscig. bedzie zmuszony ptacic kary umowne,
pomimo dostarczenia produktu o wysokiej niezawodnosci.
Zmiana podstawy czasowej stosowanej do rozliczenia dostepnosci maszyny nie zmienia ta,cznego czasu
caikowitej dostepnosci maszyny w okresie miesi^cznym, a pozawala uniknie_cia stosowania kar
wynikaja.cych jedynie z niedostosowania rozliczenia dostepnosci do realnych warunkow, w ktorych
maszyna bedzie eksploatowana. Wzwiqzku z powyzszym wnosimy o zmiane zasady rozliczenia
dostepnosci maszyny z okresu dobowego na miesi^czny.
WEGLOKOKS KRAJ Sp.z o.o.

Odpowiedz
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3
Zgodnie z SIWZ, Zat. nr 1, czesc III, pkt. 9 zamawiaja.cy wymaga:
Wprzypadku rozbieznosci stanowisk, co do uznania reklatnacji, Dzierzawca moze zleclc wykonanie
badan niezaleznemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiajqcego.
Zwracamy si§ do Zamawiajqcego z wnioskiem o zmiane tego zapisu na taki, ktory uwiarygodni
niezaleznosc eksperta od Zamawiajqcego, np.:
Wprzypadku rozbieznosci stanowisk, co do uznania reklamacji, Dzierzawca moze zleclc wykonanie
badan niezaleznemu ekspertowi uzgodnionemu przez Strony.
Odpowiedz
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4
Zgodnie z SIWZ ZaJ. nr 7 Jstotne postanowienia, ktore zostana^ wprowadzone do umowy", § 15 ,,Zasady
etyki" Zamawiaja_cy stawia wymagania wyta^czne Wydzierzawiaja_cemu. Wnioskujemy o zmodyfikowanie
zapisow § 15 w taki sposob, aby obie strony umowy byty zobowiqzane do przestrzegania takich samych
zasad etycznych.
Odpowiedz
Zamawiajacy modyfikuje § 15 Zasady etyki, ktory otrzymuje nowe brzmienie:
1. Strony nie mogq naruszac poprzez swoje zachowanie (dziatanie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisow obowiqzujqcego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikow, przedstawicieli
Wydzierzawiajacego oraz innych osob dziatajqcych w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi
sie w szczegolnosci do zachowari, ktore mogq prowadzic do:
1) popetnienia przestepstw okreslonych w art. 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002
o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbq kary ( j . t . Dz.
U. z 2016 r., poz. 1541 z pozn. zm.),
2) popetnienia czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz, U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 z pozn. zm.).
2. Wydzierzawiajacy winien zapobiegac wszelkim nieuczciwym dziataniom ze strony swych
przedstawicieli. Wydzierzawiajacy gwarantuje i zobowiqzuje sie, ze nie wreczal i nie wreczy
zadnej darowizny Eub prowizji; jak rowniez nie zgadzat sie i nie zgodzi sie na zaptate prowizji
pracownikowi lub przedstawicielowi Dzierzawcy w zwiazku z zamowieniem lub umowq.
Pvtanie 5
Zgodnie z SIWZ, Zat. nr 2a, pkt. 33 tabeli Zamawiaja.cy wymaga:
33. Instalacja elektryczna:

a)

Cai-kowita moc kombajnu (d!a napiecia zasilania 3,3kV)

max. 800 [kW]

Jednoczesnie w pkt. 12, 13 oraz 14 Zamawiaj^cy wymaga:
Rzeczywista predkosc robocza kombajnu dla calizny weglowej
o wytrzymahsci na sciskanie 26,3 MPa.
13 Sifa uc/qgu kombajnu.
14 Moc przekazywana na organ dla napiecia zasilania 3,3kV
12

min. 8 [m/min]
min. 500 [kN]
min. 350 [kW]

Uwzgl^dniajqc powyzsze wymagania oraz nachylenie podJuzne sciany do 15 stopni, zgodnie z naszym
doswiadczeniem uwazamy, ze nie jest moziiwe spelnienie wymagania dotycza^cej maksymalnej mocy
calkowitej. Prosimy o modyfikacje pkt. 33a) na nastepuja.cy:

33.

a)

Instalacja elektryczna:
Catkowita moc kombajnu (dla napiqcia zasilania 3,3kV)

max. 900 [kW]

Odpowiedz
Zamawiaja.cy dokonal modyfikacji Zatejcznika nr 2a do SIWZ Wykaz speinienia istotnych dla
zamawiajqcego wymagan i parametrow technicznych w pismie z dn. 05.12.2017r. , znak pisma:
PZPZ/1503/LG/2017, gdzie pkt. 33a) otrzymal nowe brzmienie:
33. Instalacja elektryczna:
a) Caikowita moc kombajnu (dla napiecia zasilania 3,3kV)

max. 950 [kW]

Pytanie 6
Zgodnie z SIWZ, Zai. nr2a, pkt. 33 tabeli Zamawiaja_cy wytnaga:
33. Instalacja elektryczna:
a) Catkowita moc kombajnu (dla napiecia zasilania 3,3kV)

max. 800 [kW]

CaJkowita moc kombajnu nie zalezy od napiecia zasiiania. Prosimy o wyjasnienie odnosnie wyrnagania:
,,(dla napiecia zasilania 3,3kV)".
Odpowiedz
Zapis ,,(dla napiecia zasilania 3,3kV)" jest tylko informacja. jakim napieciem zasilany bedzie
kombajn.

P via nie 7
Zgodnie z SIWZ, Zal. nr 2a, pkt. 29 tabeli Zamawiajqcy wymaga:
29.

a)
f)

Organy urabiajqce:
Srednica- uwaga; organy urabiaja.ce powinny bye wykonane w calosci ,
niedzielone. Konstrukcja powinna umozliwiac wychod grubych i srednich
.sortymentow w$gia.
Wykonawca dostarczy dodatkowo komplet organow do wychodu grubych
sortymentow o srednicy 2000mm + 10%.

2200 [mm]
Rezerwowe:
2000 [mm]

TAK

Odnosnie powyzszych zapisow zwracamy si§ prosb^ o podanie precyzyjnie wymaganej przez
Zamawiajqcego iiosci kompletow organow rezerwowych.
Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie zapisu 2000mm + 10%. Czy rezerwowy komplet organow ma miec
srednice 2200mm, czy srednica organow rezerwowych ma miescic sie w zakresie: 200Gmm-2200mm?

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%.
Zapis 2000mm oznacza srednic? organow bez nozy kombajnowych, natomiast 2000 mm +10%
srednicy organow po zamontowaniu nozy kombajnowych.
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