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Wykonawcy uczestn iczący
w postępowaniu

dotyczy: postępowania nr PRZZ|2786 pn.: Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz ospzętu
dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. KWK Bobrek -Piekary w 2022 roku (gr. mat. 285-2|
Działając w oparciu o Regulamin udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp.
przedmiotowym postępowaniu udziela wyjaŚnień na zapytanie Wykonawcy do zapisÓw

z o.o. $ 23 Zamawiający w
SlWZ następujący sposÓb:

Pytanie'l
istotnych postanowień umowy - wnosimy o wyjaŚnienie, jaki jest minimalny
gwarantowany poziom zamÓwienia w ramach poszczegÓlnych zadań ?

pkt ll.5 S|WZ w zw'

z $3 ust. 5

od powiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iŻ będzie składałzamÓwienia według rzeczywistych potrzeb. Z uwagi na charakter
prowadzonej działalnościna chwilę ogłoszenia postępowania nie okreŚla minimalnego poziomu realizaĄi
zamÓwienia w ramach poszczegÓlnych zadań, iloŚci zamawianych towarÓw oraz nie zapewnia realizacji
zamówienia w pełnym zakresie'
Pytanie 2

W slWZ Rozdział ll pkt. 8 Składana oferta winna obejmowaÓ cały zakres rzeczowy i iloŚciowy pozycji. Liczba
pozycji wynosi; zad'1 *1 pozyĄa, zad.2 -2 pozycje. W zakresie Wadium (Rozdział X) Zamawiający określił,Że jego
wysokośÓ dla pozycji 2.1 wynosi B0'000,00 zł, a dla pozycji nr 2.2 wynosi 8.000'00 zł' Taki zapis wskazuje, Że
pozycje: 2.1i2.2 to dwa odrębne Zadania' Natomiast Załącznik Nr 2 do S|WZ ''Formularz ofeńy'' nie odzwierciedla
takiego stanu rzeczy bo wskazuje, że jest to jedno Zadanie - Pakiet składający się z dwÓch pozycji. Pytanie: Czy
Zadanie 2 to jedno zadanie zawierające 2 (dwie) pozycje asońymentowe czy tez dwa odrębne Zadania ?

od powiedŹ Zamawiającego:

Zamawiający wyjaŚnia, iŻ w systemie dopuszcza mozliwoŚc składania ofert częściowych na poszczegÓlne
pozycje asońymentowe - odrębnie na kaŻdą pozycję. W zadaniu nr 2 Vtłkonawca moŻe wybraÓ złoŻenie oferty na
obie pozycje albo wybraĆ pozycję nr 1 lub pozycję nr 2.
lnformacji w przedmiotowym temacie udziela:
Marzena Miętus - tel.:(32)718 11 68, e-mail m.mietus@weglokokskraj.pl
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