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Działa)ąc zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLoKOKS KRAJ
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamowienia w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowego ognioszczelnego przemiennlka
częstotliwości do zasilania i sterowania przenośnika ścianowego dla WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, udziela odpowiedzi na pytanie WykonawcY oraz
modyfikuje treśćslwz w sposób następujący:

Sp.

z o. o.

Pvtanie:
Zamawiający w pkt. Vll S|WZ dla wyżej wymienionych przetargów wymaga udzielenia
gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min.24 miesiące licząc od daty uruchomienia na
dole kopalni' JednoczeŚnie w formularzu ofeńowym stanowiącym zał' nr 2 do S|WZ ząda
zamieszczenia oświadczenia, ze okres gwarancji będzie zgodny z Wymaganiami okreŚlonymi
w SlWZ. W zadnym miejscu formularza ofeńowego nie ma mozliwości wpisania okresu gwarancji
udzielanego przez Wykonawcę (precyzyjnie, W miesiącach)' Brak jasnej deklaracji ze strony
Wykonawcy, co do długościudzielonej gwarancji powoduje, ze jej długoŚÓ (powyzej 24 miesięcy)
moŻe byc dowolnie przyjmowana zarowno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. Taka
sytuacja na etapie składania oferty oraz eksploatacji przedmiotu zamówienia jest
niedopuszczalna, gdyŹ moze prowadziÓ do nieuzasadnionych roszczen gwarancyjnych ze strony
Zamawiającego W okresie eksploatacji powyzej 24 miesięcy.
Prosimy o wprowadzenie w formularzu ofeńowym pozycji umozliwiającej oferentowi
precyzyjnego określaniadługoŚci udzielanej gwarancji'

odpowiedź:

1. Zamawiający modyfikuje częśćVll, punkt 1 s!Wz, który otrzymuje
brzmienie:

następujące

1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamÓwienia na okres nie krotszy
niz: minimum 24 miesiące dla całego przedmiotu zamówienialicząc od daty uruchomienia
na dole kopalni na podstawie daty Protokołu odbioru końcowego lub 30 miesięcy, licząc od
dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na podstawie daty Protokołu
kompletności dostawy.
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ZamawiĄący modyfikuje częśćV, punkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ, który otrzymuje
następujące brzmien ie:

1)

3.

wEfiLsKoKs

Zamawiający Wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie
krÓtszy niz:
_ minimum 24 miesiące dla całego przedmiotu zamówienia licząc od daty
uruchomienia na dole kopalni na podstawie daty Protokołu odbioru końcowego lub 30
miesięcy, licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamowienia do Zamawiającego na
podstawie daty Protokołu kompletności dostawy.

Zamawia1ący modyfikuje punkt
następujące brzmienie:

2)

2,

podpunkt?)załącznika Nr

2 do SIWZ, który

otrzymuje

oferuję termin realizaĄi dostaw, termin realizaĄi zamÓwienia zgodnie z wymaganiami
...'.'. dla całego przedmiotu
określonymi w SlWZ' okres gwarancji wynosi
podstawie daty Protokołu
na
na
dole
kopalni
zamówienia licząc od daty uruchomienia
......,licząc od dnia dostarczenia przedmiotu
odbioru końcowego lub..'.......
zamowienia do Zamawiającego na podstawie daty Protokołu kompletności dostawy' Brak
określenia okresu gwarancji dla przedmiotu zamówienia oznacza akceptację okresu
określonego w SlWZ.
W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ.

W imieniu Zamawiającego
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
PRZZ|2046

Data,

OFERTA
Wykonawca,
Dane Wykonawcy

a w przypadku

oferty wspólnej
Pełnomocn ik

Wykonawca składający ofertę
wspólną - członek

Pełna nazwa Wykonawcy/
Wykonawcow składających
ofertę WspÓlną

Siedziba Wykonawcy
(ad res

):

Nr telefonu
Nr fax-u

Adres e-mail
NIP

lmię inazwisko osoby do
kontaktu w postępowaniu
wraz z nr telefonu
Do:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
ul. Gen. J. Ziętka

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamÓwienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa fabryczn ie nowego og n ioszczel nego przem ien n ika częstotl lwoścido zasi lan ia
isterowania przenośnika ścianowegodla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
Ruch Bobrek

1.

Zamawiającego
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z Wymaganiami okreŚlonymi przez
Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia za cenę:

oferujemy wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie
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Wańość
zamówienia netto

Przedmiot zamówienia

I

Stawka
podatku
VAT
l%1

IPLNI

2

3

4

.,.,,.%

Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspÓlnie oświadczam, że:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

3.

2+3

IPLNI

Dostawa ognioszczelnego przemiennika
częstot!iwości do zasilania i sterowania
przenośnika ścianowego

2.

Wańośó
zamówienia
brutto

podałem cenę ofeńową oraz cenę jednostkową, ktora zawiera wszystkie koszty poniesione

w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,

oferuję termin realizacji dostaw, termin realizacji zamowienia zgodnie z wymaganiami
....... dla całego przedmiotu
okreŚlonymi w SIWZ. okres gwarancji wynosi
zamÓwienia licząc od daty uruchomienia na dole kopalni na podstawie daty Protokołu odbioru
końcowego lub .. ' '..
' '. . ' '., licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamÓwienia
do Zamawiającego na podstawie daty Protokołu kompletności dostawy. Brak okreŚlenia okresu
gwarancji dla przedmiotu zamÓwienia oznacza akceptację okresu określonegow SlWZ'
akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnoŚci wynosi 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po
wykonaniu przedmiotu zamÓwienia W całoŚci lub częŚci, na podstawie dokumentu
potwierdzającego naleŻyte wykonanie przedmiotu zamowienia w całoŚci lub w częścinp.
protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o.,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania określone W SlWZ
W szczegÓlnoŚci W Szczegołowym opisie przedmiotu zamÓwienia oraz lstotnych
postanowieniach do umowy,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób
trzecich,

zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuje jej postanowienia,
zapoznałem się z lnstrukcją dla WykonawcÓW, zamieszczoną na stronie:
httos :/idostawcv-weo lokoks.coio. biz/ o raz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam
osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. lnstrukcją
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień w WEGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o.

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamÓwienia,
posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym iosobamizdolnymido wykonania

1)
2)
3)

4)
5)

zamÓwienia'
znajduję się w sytuacji ekonomicznej

i

finansowej zapewniającej wykonanie zamowienia,

posiadam uprawnienia do wykonywania okreŚlonej działalnoŚci lub czynności związanej
z wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jeŻeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
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DziałĄąc w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

2)

5.

za|egam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne (z wyjątkiem przypadkow, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci
wykonania decyzji właŚciwego organ u),
nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci (za wyjątkiem Wykonawcy, ktory po
ogłoszeniu upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).

1) nie

oświadczam.że jestem związany ofertąprzez okres 60 dni.

Niniejsza oferta zawiera

kolejno

ponumerowanych stron.

Numeracją objęte są takze dokumenty i oŚwiadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty (oŚwiadczenia) wymienione w SlWZ:
Nazwa nr dokumentu (oŚwiadczenia):

nr strony w ofercie

1

2

3

( pieczęĆ i podpisy osoby/osob

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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