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Dotyczy postępowania nr PRzzl2596

.DziałĄąc zgodnie z Regulaminem udzielenia zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o. o.,
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamÓwienią w
trybie pri"i"rgu nieograniczonego

Dostawa częściz3mie1nych do pzenośników taśmowych PloMA ai" p.jirzóu
WĘGLoKoKs KRAJ
Sp' z o'o' KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat.'2g2-11-ol) udziela odpowiedzi
na zapytania
\A/ykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treŚci zapTsÓw S|WZ
w zakresie okreŚlonym w dalszej częŚci
niniejszego pisma.
pn':

Pytanie nr 1
W-nawiązaniu do pkt lll 3 Załącznika nr 1 do S|WZ
,prosimy o potwierdzenie czy wymÓg zamieszczenia
DTR/instrukcji stosowania i eksploatacji wraz z.wykażem cźęsci zamiennycń
'or"i"i"
Ź"t,,liv'.*ńli'z
producenta maszyny? Jeślitak, prosimy o okreŚlenie nr DTR iządzeń,
oo ńtorycn przeznaczone mają być
częŚciz postępowania'

'

odpowiedŹ:

ZamawiĄący informuje, iż modyfikuje częśó l|l pkt 3 Załącznika nr 1 do SIWZ, który
otnymuje

przmtente:

lll' Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia pzez oferowane dostawy
wymagań
określonych przezZamawiającego - do złożenia wraz z oferta

3'

Dokumentacja techniczno-ruchowa/instrukcja stosowania ieksploatacjiwrazzwykazem
częŚcilub karta
katalogowa uwzględniająca zwymiarowane rysunki _ (nie dotyczy Pńducenta uiądzenia)'

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do pkt lV ppkt 1) lit. b Załącznika nr 1 do sl\^z, prosimy o potwierdzenie czy wymÓg
zamieszczenia DTR/instrukcji stosowania i eksploatacji wraz z wy*azem cźęsci
zamiennych (nj nosnit<u

elektronicznym) przy pienłszejdostawie dotyczy rÓwnióz producenia maszyny?

odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż modyfikuje częśó IV pkt 1) ppkt b| Załącznika nr 1 do SIWZ,
ktory otnymuje
bnmienie:
!V. Dokumenty wymagane
1) Przy pierwszej dostawie:
b) Dokumentacja techniczno- ruchowa

/ instrukcja stosowania

zamiennych (na nośniku elektronicznym)

-

ieksploatacjiwraz zwykazemczęŚci

(nie dotyczy Producenta urządzenia)

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do pkt lVppkt'4 SlWZ prosimy o zmianę terminÓw realizacji częŚci
będących przedmiotem
postępowania j.n.:

- pozycje 3,4,6,7,8,9,15,19,20,21,26
-

do 28
{ni9d daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną
pozycje 1,2,5,10-14,16-18,22-25 do 56 dniod
daty wysiania zamówienia
pozycje 10,11,12,18, do 84 dniod daty wysłania żamowienia
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odpowiedź: Zamawiający i nformuje, iż modyfikuje zapisy częścilV pkt 4 slwz w następujący
sposób:
Wymagany termin realizacji dostawy:

- pozycje 3,4,6_9,15,1-9'.2:,29 dgJ4 dnl od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną
na zasadach
określonychw oWRD (ogÓlne waruńnTRealizaĄi [iostaw).
- pozycje 1,2,5,13,'14,16,17,z'2'25.g9_E9-gj od daty wysłania
zamowienia drogą elektroniczną na zasadach
określonychw oWRD (ogÓlne Warunki Realizacji'Dośtaw)'
- pozycje 10'12,18 do 84_dniod daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną na zasadach okreŚlonych w
oWRD (ogÓlne Warunki Realizacji Dostaw).
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