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Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

dotyczy: postępowania nr PRZZ|2786 pn.: Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu
dIa potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek -Piekary w 2022 roku (gr. mat. 285-2|
Działając w oparciu o $ 23 Regulaminu udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. Zamawiający w
przedmiotowym postępowaniu udziela wyjaŚnień na pytania \AlkonawcÓw do zapisow SlWZ następujący sposób:

Pytanie 1
Rozdział lV'3 SlWZ w zw' z $3 ust. 5 istotnych postanowień umowy -wnosimy o wyjaśnienie, jakijest minimalny
gwarantowany poziom zamowienia w ramach poszczegolnych zadań l pozyqi ?
otaz
wnosimy o wskazanie' najlepiej poprzez okreŚlenie ''o jaki maksymalny procent [%]'' w ramach poszczegÓlnych
pozycji asortymentowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarÓw ?

odpowiedź Zamawlającego:
Zamawiający informuje, iz będzie składałzamÓwienia według rzeczywistych potrzeb' Z uwagi na charakter
prowadzonej działalnoŚci na chwilę ogłoszenia postępowania nie okreŚla minimalnego poziomu realizacji
zamowienia w ramach poszczegÓlnych zadań, iloŚci zamawianych towarÓw oraz nie zapewnia realizacji
zamÓwienia w pełnym zakresie.

Pytanie 2
Rozdział v '2.2) SlWZ-czego mogą dotyczyĆ opisane w tym postanowieniu uzgodnienia? Czy tylko ceny, czy
rowniez innych warunkÓw realizacji zamówienia, a jeŚli tak _jakich?
odpowiedŹ Zamawiającego:
ZamawiĄący wyjaśnia,iŻ zapis w częŚci V ust'2 pkt 2) dotyczy uzyskania ceny ostatecznej
Pytanie 3

$3 ust. 7 istotnych postanowień umowy -wnosimy o wyjaśnienie,czy wykonawca może składac zastrzeŻenia do
zamÓwień, a jeŚli tak -w jakim trybie i terminie ?
od powiedż Zamawiającego :
ZamawiĄący wyjaŚnia, ze Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania zastrzeŻeń do zamÓwień.

Pytanie 4
$2'l ust' 2 istotnych postanowień umowy wzw.z $4 ust. 2_zuwagi na zapisy dotyczące mozliwoŚci zmiany przez
zamawiającego terminu realizacji dostawy na pÓzniejszy niz okreŚlony w umowie wnosimy o wyjaŚnienie jaki jest
dopuszczalny, maksymalny termin przedłuzenia realizacji zamÓwienia.
od powiedŹ Zamawiającego :
Zamawiający wyjaśnia, ze Umowa nie przewiduje maksymalnego terminu realizacjizlecenia, jaki moze zostac
wskazany przez niego na podstawie $ 21 ust. 2 Umowy
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