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Wykonawcy uczestn iczący
w postępowaniu

dotyczy: postępowania nr PRZZ|2787 pn: Dostawa rur staIowych kołnlezowych dla potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek -Piekary w 2022 roku (gr. mat. 272-1)
Działając w oparciu o Regulamin udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. $ 23 Zamawiający w
przedmiotowym postępowaniu udziela wyjaŚnień na zapytanie \Ąłkonawcy oraz modyfikuje zapisy SI\AZ
następujący sposÓb:

Pytanie 1
Rozdział lV.3 slWZ w zw' z s3 ust. 5 istotnych postanowień umowy -wnosimy o wyjaśnienie, jakijest minimalny
gwarantowany poziom zamÓwienia w ramach poszczegÓlnych zadań l pozyĄi ?
oraz
wnosimy o wskazanie, najlepiej powzez okreŚlenie ''o jaki maksymalny procent [%]'' w ramach poszczegÓlnych
pozycji asortymentowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw ?
od powiedż Zamawiającego:

Zamawia1ący 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, iloścłzamawianych towarów oraz nie zapewnia realizai1i
zamÓwienia w pełnym zakresie.

Pytanie 2
Rozdział v.2'2) SlWZ-czego mogą dotyczyÓ opisane w tym postanowieniu uzgodnienia? Czy tylko ceny, czy
rÓwniez innych warunkÓw realizacji zamÓwienia, a jeślitak -jakich?
od powiedź Zamawiającego:
Zamawia1ący 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 składaÓ zastrzeŻenia do
zamÓwień, a jeŚli tak -w jakim trybie i terminie ?
od powiedź Zamawiającego:
Zamawia1ący wyjaśnia, ze Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszaniazastrzeŻeń do zamówień.

Pytanie 4
$21 ust. 2 istotnych postanowień umowy w zw' z $4 ust. 2 _z uwagi na zapisy dotyczące mozliwości zmiany przez
zamawiającego terminu realizacji dostawy na pÓŹniejszy niz okreŚlony w umowie wnosimy o wyjaśnienie jaki jest
do puszcza l ny, maksy ma l ny term i n przedłuŻenia realizacji zamówien ia.

odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaŚnia, że Umowa nie przewiduje maksymalnego terminu realizacjizlecenia, jaki moze zostać
wskazany przez niego na podstawie $ 21 ust. 2 Umowy.

Pytanie 5
W nawiązaniu do tłw. postępowania informujemy, ze jesteśmyzainteresowani przygotowaniem dla Państwa
oferty. JednoczeŚnie zwracamy się zapytaniem o dopuszczenie ofert rÓwnowaznych w zakresie pozycji 3.
WĘGLOKOKS I(RAJ 5p. z

oo.

ul. Gen' Jenego Ziętka, 41-940 Piekary

t

+48 32 768 06 20

ł+483241621 60_61

Nq\^.

NIP:

Śląskie

653{ffi -48-65, REG0N 270034633

BD0:Otfi12274

www'weglokokskraj.pl

lffil( B0BREK-P|EIGRY

Ruth Bobrek

Sąd Rejesttowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41

-905 Bytom

T:32 7181 000,

Kapitałzakładowy 17] ]21 000,00 PLN

ul.

Konstytucii 76

bobrekpiekary@weglokokskraj.pl

F:

32 7181 781

WEGLOKOKS

KRAJ

od powiedŹ Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iz podtrzymuje zapisy S|WZ . Przedmiotowe rury słuzą do transportu podsadzkiw szybie,
gdzie stosuje się tylko rury stalowe bez wkładki.

Pytanie 6

Ze względu na złoŻony proces produkcji rur stalowych z wykładką PE obejmujący proces leżakowania rur, prosimy
o wyraŻenie zgody na zmianę terminu realizacji dostawy poszczegÓlnych zamowień z 14 dni na 21 dni.

odpowiedź Zamawiającego:

ZamawiĄący informuje, iż modyfikuje zapisy SIWZ częśó IV pkt 4' ktÓry otrzymuje nowe brzmienie:

VĘmagany termin realizaĄi dostawy:
- do 21dni od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną na zasadach okreŚlonych w Załączniku nr 6 do
Regulaminu tj. ogÓlne WarunkiRealizacji Dostaw ()WRD)'
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