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5.

z $ 21 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLoKoKs KRAJ

z o' o. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamowienia w trybie
konkursu ofeń pn. Dostawa lin szybowych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK
Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 284-181, udziela odpowiedzi na pytania poprzez
Sp.

modyfikację treścislWZ w sposÓb następujący:

Pvtanie

1.

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji dostawy do 4 miesię cy (120 dni), gdyz termin 3O-dniowy
jest niemozliwy do dotrzymania, biorąc pod uwagę specyfikę produktu dostawy liny szybowe.
-

odoowiedż
Zamawlający modyfi kuje:
1. w częścilV pkt. 4 slWZ, ktory otrzymuje nowe brzmienie:
Wymagany termin realizacji dostawy: do 100 dni od daty wysłania zamówienia drogą
elektronicznąna zasadach określonychw oWRD (ogolne Warunki Realizacji Dostaw).
2. w Załączniku nr 8 do SIWZ, $ 4 pkt. 3, który otrzymuje nowe brzmienie:
Termin realizacji dostaw - do 100 dni od daty wysłania zamówienia drogą
elektronicznąna zasadach określonychw oWRD (ogolne Warunki Realizacji Dostaw).
3. w Załączniku nr 8 do SIWZ, $ 7 pkt. 6, ktory otrzymuje nowe brzmienie:
Termin realizacji dostaw 100 dni od daty przekazania zamówienia' Realizacja dostaw
odbywac się będzie na podstawie zamowień wystawionych przez kopalnię.
Pvtanie 2.
Wnioskujemy o dopisanie do S|WZ (t1' załącznika nr 'l do SIWZ) normy PN-EN 12385-2;6, która
uzyskała status normy krajowej i obowiązuje w Polsce od sierpnia 2004. Norma PN-66/G-466-2
jest normą opublikowaną w 1967 roku, nieobowiązującą już, moŻe słuzyc tylko jako wytyczne
techniczne.

odpowiedź
Zamawiający modyfi kuje:
1. w Załączniku nr 1 do SIWZ w częścilV pkt. 2 w tabelach 1) i 2| pozycja ll.{ otzymuje
nowe brzmienie:
I
Poządane wykonanie Wg normy
PN-EN 12385-2, PN-66/G-46602
2. w Załączniku nr 2 do SIWZ w częściV pkt. 4. otrzymuje nowe brzmienie
Deklaracja zgodnoŚci z normą PN-EN 12385-2, PN-66/G-46602.
3.w
czniku nr 3 do SIWZ w
A wtabelach
a2
e nowe brzmienie
PN-EN
12385-2
2
Poządane wykonanie Wg normy
PN-66/G-46602
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4.

w załączniku nr 3 do SIWZ w częśclB pkt. 1 otrzymuje nowe bzmienie:
oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczany będzie Wg normy PN-EN 12385-2,
PN-66/G-46602.

Pvtanie 3.
Wnioskujemy o zmianę terminu określonegow Załączniku nr 8 do SlWZ $ 5 punkt 5: 7 (lstotne
postanowienia, które zostanę wprowadzone do umowy). W cytowanych punktach w przypadku
uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ nowy towar w terminie 3 dni
roboczych. Jest to warunek niemozliwy do spełnienia. Wnioskujemy o zmianę na: do 90 dni
roboczych.

odpowiedź
Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 8 do slwz w $ 5:
1. pkt. 5, który otrzymuje nowe brzmlenie:
W przypadku uznania reklamacji Wykonawcazobowiązany jest dostarczyć, w terminie do
30 dni roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia
kar umownych zgodnie z zapisami S 10.
2. pkt. 7, który otrzymuje nowe brzmienie:
W przypadku uzyskania wynikow badań potwierdzających wady towaru koszty badań
ponosi Wykonawca, który zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 30 dni
roboczych od powzięcia wiadomościo w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi
określone przezZamawiającego W postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych
zgodnie z zapisami 910.
Pvtanie 4.
Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania w/w ofeńy konkursowej do dnia 24.O8'2O2Or.
W aktualnej sytuacji związanej z Covid-19 oferent potrzebuje więcej czasu na sporządzenie
kompletnej oferty.

odpowiedź
Zamawiający zmienił termin składania iotwarcia ofert pismem
PHPZ|741tLct2020.

z dnia

11.o8'2o2or. znak:

Pvtanie 5.
Zamawiający Żąda załączenia do ofeńy
(zał. Nr 1 do SIWZ, pkt.V),
',ceńyfikatu/dopuszczenia"
prosimy o wyjasnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem ,,ceńyfikat/dopuszczenie", co ma
zawierac w swojej treści ce ńyfi kaVdopuszczen ie.

odpowiedŹ
Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 1 do sIWz częśćY, poprzez wykreślenietreŚci:

UWAGA:
1) Certyfikaty/dopuszczenia przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być
waŻne w dniu składania ofert.
2) W przypadku braku ważnościzłożonegoWraz z ofertą ceftyfikatu/dopuszczenia na
cały okres realizacji zamowienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do KWK
Bobrek-Piekary ul Konstytucji 76 w Bytomiu Dział Logistyki Materiałowej (PHPL)
obowiązujący/e certyfikat/ dopuszczenie. Dostarczony/e

aktualny/e
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3)

Pvtanie

certyfikat/dopuszzzenie musi dotyczyc wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę
w ofercie,
W pnypadku wyboru oferty Wykonawcy, ktÓry przedstawił dokument, ktory stracił
ważnoścpo wyborze oferty, a pzed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu
|9odnie z pkt. 2), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

6.

o doprecyzowanie terminu obowiązywania umowy, Zamawiający podał termin
31'11.2020 (błędny zapis daty), czy jest to termin 30.11.2o2o czy moŻe 31.12.2o2o.
Prosimy

odpowiedź
Zamawiający modyfikuje w częścilV pkt 1 slwz, ktory otzymuje nowe brzmienie:
1. Umowa obowiązywac będzie od dnia zawarcia umowy do 30.1 'l.2o2o roku.

W imieniu Zamawiającego
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