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Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

nozo

Dotyczy : postę powa nia P R?Żl 2364

z

Działa1ąc zgodnie
Regulaminem udzielenia zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o'
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamÓwienia w trybie konkursu ofert pn. Dostawa

zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów
zmechanizowanych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
(gr. mat. 295-15) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcow oraz modyfikuje treśó SlWZ.
Pvtanie nr

1:

W załączniku nr

1

do S|WZ ,,opis przedmiotu zamÓwienia (... )'' częŚÓ lll Zamawiający wskazuje dokumenty,
W pkt. 4, ppkt' 1) Zamawiający wymag z]oŻenia ,,oświadczenia

a

ktÓre nalezy dołączyćdo oferty.

spełnieniu wymagań prawnych i parametrÓw techniczno - uzytkowych oferowanego przedmiotu
zamowienia orazwykaz załączonych dokumentÓw potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego.'' W dołączonym do postępowania S|WZ nie ma załącznika,
ktÓrego treśÓ odpowiadała by powyzszym Wymaganiom Zamawiającegó.
Prosimy zatem o wskazanie numeru załącznika z SIWZ, ktÓry spełni wymagania Zamawia1ącego
przedstawione w częścilll, pkt. 4, ppkt 1 S|WZ lub o dołączenie wzoru takiego załącznika do odpowiedzi
na niniejsze pismo.

o

odpowiedŹ:
Zamawiający modyfikuje ppkt 1), pkt4, częŚc lllZałącznika nr 1 do slWZ, ktÓry otrzymuje następujące
brzmienie:

1) oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i parametrÓw techniczno - uzytkowych oferowanego
przedmiotu zamÓwienia oraz wykaz załączonych dokumentow potwierdzających spełnianie przóz
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do
SIWZ.

Ponadto Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 4 do SIWZ, dodając pkt. 3 (nowy wzÓr Załącznika nr 4

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma).

Pvtanie nr 2:
W załączniku nr 1 do S|WZ cz. l ,,opis przedmiotu zamÓwienia'' w zadaniu 23 Zamawiający wskazuje
element ,,płyta bloku rozdzielaczy RB3 A/5 N BR300-00'00.000 N'' oraz w zadaniu 24 Zamawiający
wskazuje element ,,płyta bloku rozdzielaczy RBs c4lN BR509-00.oo.oooN'. Z kolei w elektronicznym
formularzu ofertowym do przedmiotowego postępowania w zadaniu 23 Zamawiający wskazuje element
,,BLOK ROZDZ|ELACZY RB3 A/5 N BR300-00.00'000_N'' oraz W zadaniu 24 Zamawiający wskazuje
EIEMent,,BLOK ROZDZIELACZY R85 C/4 N BRsOg-OO.OO.OOON WERSJA NIERDZEWNA".
Prosimy o doprecyzowanie, jaki element ma na myŚli Zamawiający w zadaniach 23 i 24: płytę bloku
rozdzielacza RB czy sam rozdzielacz RB.
odpowiedŹ:
Prawidłowe okreŚlenie przedmiotu zamÓwienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SI\AZ cz. l ,,opis
przedmiotu zamÓwienia'': w zadaniu 23 winno być ,,płyta bloku rozdzielaczy RB3 ł5 N BR3oo-oo.oo.ooo
N'', natomiast w zadaniu 24 ,,płyta bloku rozdzielaczy RBs c4lNBRsog-oo.oo.oooN''.
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Zamawiający zmodyfikował elektroniczny formularz ofeńowy zgodnie z powyższymizapisami.
Pvtanie nr 3:
Załącznik nr 7 do S|WZ s 3 ust. 25
Zamawiający napisał:
,,Rozporządzanie wiezytelnościami wynikającymi z umowy (naleŻnośćgłowna, należnośćuboczna, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlnoŚci zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczeńie,
obciąŻe n ie, zbycie) wymag ają pise mnej zgody Zam awiającego pod rygore m n iew ażności."
Pytanie:

Postanowienie to narusza rownowagę stron. obie strony powinny wyraŻaczgodę na te czynnoŚci, nie tylko
Zamawiający.W związku z powyzszym prosimy o odpowiednią modyfikację w/w postanowienia lub jego

wykreślenie.

odpowiedŹ:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy slwz.
Pvtanie nr 4:
Załącznik nr 7 do S|WZ s 3 ust. 29
Zamawia1ący napisał:

,,Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciąŻenia rachunku bankowego
Zamawiającego.''
Pytanie:

obecne zapisy utrudniają ustalenie terminu, od ktorego Wykonawca moze naliczaĆ odsetki ustawowe za
opÓŹnienie. Wzwiązku zpowyŻszym o modyfikację ww. postanowienia do nw. lub równowaŻnej postaci:
,,Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy."

odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy slwz'
Pvtanie nr 5:
Załącznik nr 7 do S|WZ s 10 ust. 2
Zamawiający napisał: ,,W razie opÓŹnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający
uprawniony jest do nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych ilośÓ odpowiada iloŚci towarÓw
z dostarczeniem ktÓrych Wykonawca się opoznia. W przypadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany
za cenę wyŻsząod ceny wynikającej zwiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciąŻy Wykonawcę roŻnicą
pomiędzy ceną, po jakiejZamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.''
Pytanie:

Zwracamy uwagę, ze WW. postanowienie dotyczy opóŹnienia (a więc niedotrzymania terminow rÓwnieŻ ze
względu na okoliczności niezalezne od Wykonawcy) w związku z powyŻszym wnosimy o:
. zmianę okreŚlenia,,opÓznienie''
na okreŚlenie,,zwłoka''
że
uprawnienie takie obowiązuje gdy zwłoka przekroczy np. 90 dni,
'wprowadzeniezastrzeŻenia,
gornego
progu
odpowiedzialności
Wykonawcy zaroŻnicę w cenie gdyz Wykonawca nie
'wprowadzenie
będzie miał wpływu i mozliwości kontroli ceny po jakiej Zamawiający nabędzie towar, a zatem ta rożnica
moze byĆ bardzo wysoka
lub

. wykreślenieww. postanowienia w całoŚci

odpowiedŹ:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy slwz'
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Pvtanie nr 6:
Załącznik nr 7 do slWZ s 10 ust.

3

Zamawia)ący napisał:
,,Zamawiający niezaleŻnie od zastneŻonych kar umownych ma prawo domagania sig od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogolnych do warlosci faktycznie poniesionych strat oraz utraconych korzysci."
Pytanie:
Wnosimy o modyfikację WW postanowienia poprzez wykreślenie podkreŚlonego powyzej fragmentu
i doprowadzenie do nw. lub rÓwnowaznej postaci
:

,,Zamawiający niezaleŻnie od zastrzeŻonych kar umownych ma prawo domagania
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do warźoŚcifaktycznie poniesionych strat'

sĘ od

Wykonawcy

odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podtzymuje zapisy slwz.
Pvtanie nr 7:
Załącznik nr 7 do S|WZ s 12 ust. 3 pkt. 1) i 2)
Zamawia1ący napisał: ,,Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz)
z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niz 60 dni, określonego W odrębnym
oŚwiadczeniu, w przypadku: 1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych
ZamawiĄącego, powodujących mozliwoŚć wykorzystania uwolnionych ŚrodkÓw produkcji lub potencjału
ludzkiego do samodzielnej realizaĄi przez Zamawiającego Świadczeń objętych umową. 2) zmian
w strukturze organizacyjnejZamawiającego, skutkującej tym ze świadczenie objęte umową nie moŻe byc
zrealizowane"
Pytanie:

To postanowienie pozwalaw zasadzie w kazdym czasie na rozwiązanie umowy - ograniczenie produkcji
czy reorganizacja w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, to są pojęcia bardzo nieprecyzyjne
i mozna pod nie podciągnąć wiele zdarzeń nie mających jakiegokolw|ek związku z niniejszą umową, a tym
samym wpływu na jej realizację.

Wskazane przyczyny nie są w zadnym stopniu zaleŻne od Wykonawcy.
W związku z powyŻszym wnosimy o wykreślenie w/w postanowień.

odpowiedŹ:
Zamawlający informuje, że podtzymuje zapisy slwz.
Pvtanie nr 8:
SIWZ, ust lV pkt 3
Zamawiający napisał:
,,\A! magany termin realizacji dostawy

:

- do 30 dni od daty wysłania zamÓwienia

drogą elektroniczną na zasadach okreŚlonychw Załączniku nr 6

do Regulaminu udzielania zamowień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o, (ogolne Warunki Realizacji
Dostaw)."
Pytanie:

Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem covlD_19, generującą utrudnienia
w pozyskiwaniu materiałow koniecznych do wykonania zamowień oraz bezpośredniowpływającą na

obnizenie w naszej firmie wymiaru czasu pracy o 20o/o zwracamy się z uprzejmą prośbąo modyfikację w/w
postanowienia do n.w. postaci:
,,\A!magany termin realizacji dostawy:
- do 70 dni od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną na zasadach okreŚlonychw Załączniku nr 6

do Regulaminu udzielania zamÓwień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. (ogolne Warunki Realizacji
Dostaw)."
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odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje pkt 4, częścilV slWZ ktory otrzymuje następujące brzmienie:

4. Wymagany termin realizacji dostawy:
- do 45 dni od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną na zasadach określonychw Załączniku
nr 6 do Regulaminu udzielania zamowień w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o'o. (ogólne Warunki
Realizacji Dostaw).

Pvtanie nr 9:
Ponadto w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego zwracamy się z proŚbą o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania:
A. Prosimy o podanie i udokumentowanie żrÓdła finansowania przedmiotowego zamÓwienia.
B. Prosimy o udostępnienie danych finansowych Zamawiającegoza ostatni rok obrotowy oraz połrocze'
C. W związku z obecną sytuacją na rynku węgla zwracamy się z prośbąo zaproponowanie przez
Zamawiającego zabezpieczen ia płatnoŚci.

D' W związku z obecną sytuacją na rynku węgla zwracamy się
Zamawiająceg o stosowa

n

i

a za icze k.

z

proŚbą

o dopuszczenie przez

l

odpowiedŹ:

A.

B.

c.
D.

Zamawiający informuje, że przedmiotowy kontrakt będzie realizowany ze środków własnych
Spółki.
Do czasu opublikowania danych finansowych w KRS nie udostępniamy takich danych
kontrahentom.
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami slwz nie wyraża zgody na dodatkowe
zabezpiecze n ie płatn ości.
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami S|WZ nie przewiduje stosowania zaliczek.

Pvtanie nr 10:

Z

uwagi na trudną sytuację epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa covlD-19

bezpoŚrednio wpływającą na obnizenie w naszej firmie wymiaru czasu pracy o 2Oo/o oraz koniecznośc
odpowiedniego przygotowania Wymaganych dokumentÓw prosimy o przesunięcie terminu składania ofeń
minimum o 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na niniejsze pytania.

odpowiedź:
Zamawiający udzieIił odpowiedzi w osobnym piśmie.

KRAI Sp. z o.o,
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Załącznik nr 1 do nlniejszego pisma
Wzór Załącznika Nr 4 do SIWZ

1)

oŚwnoczENlE DoTYczĄcE PMEDMIoTU oFERTY
\AĄkonawca, a W przypadku ofeńy wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2)

Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3)

Producent wyrobu:

4)

Posiadanedokumenty, odniesienia:

2

3

oŚwiadczam z pełną odpowiedzialnością, ze wyrob spełnia wymagania prawa polskiego i Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach źakładÓw
gÓrniczych w warunkach istniejących zagroŻeń'
oświadczam, Że pzedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie
podlegającym zwrotowi.") lub oświadczam, ze przedmiot zamowienia dostarczony będzie
**)
w opakowaniu zwrotnym tj.: . . . ...
.. ... .. ... ..
(eŻeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określającrodzaj opakowania)
oŚwiadczam, że dostarczony przedmiot zamowienia będzie spełniał wymagania prawne
techniczno - uŻytkowe oferowanego przedmiotu zamÓwienia.

-) W przypadku braku
**)

informacji

o

i parametry

rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie, jako

opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

Niepotzebne skreślió

(pieczęi i podpis/y osoby/osob upoważnionych
do

re p

reze ntow

an i

a Wy ko n awcy)
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