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Dotyczy : postępowa nia P RZZ| 2086

DziałĄąc zgodnie z Regulaminem udzielenia zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o'
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamÓwienia w tryble ko1k91su ofeń pn' Dostawa

częścizamiónnyclr do przónośniłowzgrzeołowych NOWOMAG do WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. KWK
Bobrek-Piekary w 2019 roku (nr grupy materiałowej 292-1o-o3) udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy
oraz modyfikuje treśó slwz.
Pvtanie nr 1:
SIWZ, pkt. lV.4;

uwagi na oferowane przez poddostawcÓw długie okresy oczekiwania na materiały i połfabrykaty
dostawy
1w szcźegolnościodlewy i odkuwki) wnioskujemy o zmianę Wymaganego terminu realizaĄi
poniŻszym
brzmieniem:
(liczonego od daty otrzymania zamÓwienia) zgodnie z
a) do 112 dni od daty otrzymania zamÓwienia dla pozycji: 2-3;1B',
b) do 84 dni od daty otrzymania zamÓwienia dla pozycji: 1;25-29;
c) do 70 dni od daty otrzymania zamÓwienia dla pozycji' 4;
d) do 56 dni od daty otrzymania zamÓwienia dla pozostałych pozycji;

Z

odpowiedŹ:
Zamawiający modyfikuie punkt 4, częścilV slwz i nadaje mu bzmienie:
4' Wymagany termin realizaĄi dostaw:
a) do 112 dni od daty otzymania zamÓwienia dla pozycji: 2-3',18i
b) do 84 dni od daty otrzymania zamowienia dla pozycji: 1',25-29',
c) do 70 dni od daty otrzymania zamÓwienia dla pozycji: 4;
d) do 56 dni od daty otzymania zamÓwienia dla pozostałych pozycji;
- od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną na zasadach określonych w oWRD (ogolne
Warunki Realizacji Dostaw).
Pvtanle nr 2:
Załącznik nr 1 do SIWZ' pkt. Vl;
CzęŚci przenośnikow zgrzebłowych opisane w pozycjach 5-10, 14-17 oraz 26-28 ,,opisu przedmiotu
zamowienia'' (wyrzutniki, olaihy wyrzutnikow, wymienne elementy ślizgowe)są częŚciami
szybkozuŻywającymi się podlegającymi przyspieszonemu naturalnemu eksploatacyjnemu zuŻyciu.
Wńioskujemy ó zmianę wymagań dĄczących gwarancji poprzez nadanie im brzmienia ,,12 miesięcy od
daty dośtawy przedmiotu zamowienia do magazynu ZamawiająCego - udzielona gwarancja nie obejmuje
prz'yspieszonego natura!nego eksptoatacyjnego zuŻycia częŚci szybkozużywających się (wyrzutniki, blachy
wyrzutnikow, wymienne elementy ślizgowe)"
.

odpowiedŹ:
ZamawiĄący modyfikuje częśó VlZałącznika nr 1 do S|WZ i nadaje mu brzmienie:

Vl. WYMAGANIA DoTYczĄcE GWARANGJl 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu
do magazynu ZamawiĄącego - udzielona gwarancja nie obejmuje przyspieszonego

zamówienia

naturalnego

eksploJtacyjnego zuŻycia części szybkozuŻywających się (wyrzutniki, blachy wyrzutnikow, wymienne
elementy ślizgowe).

Pvtanie nr 3:
Załącznik nr 1 do S|WZ' pkt. lll.4;
Prosimy o potwierdzenie naszej interpretacji, ze Wymog dołączenia do oferty DTR/Instrukcji
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objętych przedmiotem zamowienia'
nie dotyczy Wykonawcy będącego Producentem przenośnikow
jest
w posiadaniu dostarczonych wraz
PowyŻszą interpretację uzasadnia fakt, iz Zamawiający
w/w Wykonawcy gwarantuje' iz
z przenoŚnikami kompletnych DTR-ek/ lnstrut<cii' a1eonbiźesnie status konstrukcyjnej poszczegolnych
oferuje on częŚci oryginalne, wykonane ń" óoost"*ie dokumentacji
przenośnikow NoWoMAG.
odpowiedŹ:
i nadaje mu brzmienie:
Zamawiający modyfikuje pkt 4, częścllllZałącznika nr 1 do slwz

4.

zamiennych zawierĄąca m'in' opis
DTR / instrukcja uŻytkowania (stosowania) oferowanych części
zamÓwienia i potwierdzające
pizedmiotu
oraz rysunki umozliwiające identyfikację ceńyfikowańego
bez konieczności
urządzeniu
maszynie
w
mozliwoŚc zastosowania oferowane; ćźęscizamiennel
(nie
maszyny/urządzenia
konstrukcję
w
ingerowańia
iun
zastosowania oooatr<ówych adapteiow
części
producent oryginalnych
dotyczy p,oou""niow oryginainych częściiamlennychi).
dokumentacj
właściwej
ńumer
tylro
zańieńnycn musi wskazaó

Pvtanie nr 4:
Załącznik nr 1 do SIWZ' pkt' l' poz' 24''
zasilania) dla silnika elektrycznego, ktory
rrośimyo podanie szczegÓłowych informacji (typ' moc' naplęcle
ma byczastosowany w,,jódnostce napędu głownego'''
]

odpowiedŹ:
Wyposazyc w silnik
Zamawiający informuje, Że jednostkę napędową naleŻy
zasilania 500V/1000V

o mocy 30 kW i

napięciu

nr 5:
SIWZ, pkt. Vl.4; Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt' C'1;
jiw (Załącz.nik nr 4 do SIWZ Zamawiający w jednym miejscu
Z uwagi na Sprzeczne zapisy zawartew S|WZ
jako ,,oświadczenie dotyczące przedmiotu
opisuje jako ,,wykaz *v[ónl.v"ń dostaw',. ń"t'óńi)'t w drugim
umowy'') prosimy o wyjaśnienie rozbieŻności'

odpowiedź:
do SIWZ, który otrzymuje następujące
Zamawiający modyfikuje punkt 1, częściC Załącznika nr 3
brzmienie:
spełnia wymagania prawa polskiego
1' oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iz oferowany wyrÓb
podziemnych wyrobiskach
i Unii Europejskiej w zakresie wprowadźenia na rynek_ i do uzytku w
zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ'
zakładow gorniczyth w warunkach istniejących zagroŻeń
Pvtanie nr 6:
B do S|WZ
Przy takim zapisie nie ma
odsetek'
ewentualnych
reguiowania
Paragraf 3 pkt 16 dotyczący kwestii
Ponadto postanowienie to może
gwarancji co oo tego, źó;ińńy dojdą do pórozumienia w kwestil odsetek.
przez Wykonawcę'
ńye int"iprutowanó 1ako zrzećzente się dochodzenia odsetek
w transakcjach handlowych,
terminach
o
ńtawy
W
zW.
13
z
art''
Dodatkowo' zgodnie
'apłaty
'
niewaŻne'
"'t.-s
są
odsetek
postanowienia ogranicza1|"" up'"*nienia strony do dochodzenia

nr
lstotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone do umowy ,Załącznik

Prosimy o wykreŚlenie tego punktu.

odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy

slwz'
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Pvtanie nr 7
, Załączn|k nr 8 do-SlWZ
nabycia przez ZamawiĄącego towarÓw
moŻliwoŚci
zastrzeŻenie
na
pkt
uwagę
zwraca
2.
10
Paragraf
u innógo kontrahenta w przypadku opÓŹnienia Wykonawcy (tzn. uchybienia terminu rÓwniez z przyczyn
niezaljznych od Wykonawcy) bez względu na rozmiar tego opoŹnienia (w praktyce moŻe to byÓ nawet

lstotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone do umowy

1dniowe opÓznienie).

Zwracamy się z pro,sbą o doprecyzowanie tego postanowienia poprzez wskazanie konkretnej liczby dni
opoźnien'ia pó xtore1Zamawiający będzie miał prawo do nabycia towarÓw u innego kontrahenta.

odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy slwz.
Pvtanie nr 8:
lstotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone do umowy , Załącznik nr 8 do S|WZ
Paragraf 10 pkt 3 wskazuje na mozliwoŚĆ dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zastrzezoną tylko
na rzecz Zamawiającego.
Zwracamy się z pio'ŚbĘ o wykreŚlenie tego postanowienia lub zastrzeŻenie go na rzecz obu Stron.

odpowiedŹ:
Zamawiający podtrzym uje zapisy slwz.
Pvfanie nr 9:
lstotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone do umowy , Załącznik nr B do S|WZ

W paragrafie ,12 pkt 3. ppkt 1 i 2 wskazano przesłank_i wypowiedzenia umowy ktÓre, są całkowicie
niezalezie od Wykonawcy, jednoczeŚnie dĄąc Zamawiającemu szerokie mozliwościwypowiedzenia
umowy.

Prosimy o wykreślenie tych punktÓw.

odpowiedŹ:
Zamawiający podtrzym uje zapisy SIWZ
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