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Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

dotyczy: postępowania nr PRZZ|2804 pn.: Dostawa kabli elektroenergetycznych dla potneb WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2022 (grupa materiałowa 313-2) - nr sprawy: PRZZI2804,
Działając w oparciu o $ 23 Regulaminu udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' ZamawiĄący
w przedmiotowym postępowaniu udziela wyjaśnieńna pytania WykonawcÓw do zapisów S|WZ oraz dokonuje
modyfikacji następujący sposob:

Pytanie 1
W związku z zapisami Załącznika nr 9 do S|WZ _ ,,lstotne postanowienia, ktÓre zostaną
wprowadzone do umowy'' zwracamy się z wnioskiem o nadanie zapisowizawartemu w $ 3, ust. 3
Projektu Umowy następującego brzmienia:
,,3' oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych
osob trzecich oraz jest zgodny ze złożonąofertą. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek
roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikająCym z naruszenia praw autorskich, praw własnościprzemysłowej
lub know- how przez przedmiot zamÓwienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpiÓ do sprawy niezwłocznie po
zawiadomieniu go przez Zamawiającego., a także ponieśćwszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty
zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osob trzecich, ktorych prawa zostały naruszone."
od powiedŹ Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iz podtrzymuje zapisy SIWZ'

Pytanie 2

W związku z zapisami Załącznika nr 9 do slWZ _ ,,lstotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone
do umowy'' zwracamy się z wnioskiem o nadanie zapisowizawartemu W s 3, ust. 5 Projektu Umowy
następującego brzmienia:
,,Wykonawcy nie przysługuje Żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.
Zamawiający, pomimo dochowania naleŻytejstarannoŚci, z uwagi na charakter prowadzonejdziałalności nie
zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy zrealizowana faktyczna wartoŚć umowy netto
będzie WyŻsza od 80% od wartoŚci netto umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz
jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanejczęści umowy."
od powiedŹ Zamawiającego:
Zamawlający informuje, iż podtrzymuje zapisy slwz.

Pytanie 3

W związku z zapisami Załącznika nr 9 do SIWZ - ,,lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone
do umowy'' zwracamy się z wnioskiem o nadanie zapisowizawartemu W s 3' ust. 6 Projektu Umowy
następującego brzmienia:
,,W sytuacjach powodujących koniecznoŚć odbioru towaru przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
Zamawiający obciąŻy Wykonawcę kosztamitranspottu w wysokościwynikającejze średnichstawek rynkowych
obowiązujących w dniu odbioru towaru".
od powiedŹ Zamawiającego:

ZamawiĄący informuje, iŻ podtrzymuje zapisy sIWz.
Pytanie 4

W związku z zapisami Załącznika nr 9 do SlWZ - ,,lstotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone
do umowy" zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zawartego w $ 3, ust.27 Projektu Umowy.
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odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający informuje, iż podtzymuje zapisy slwz'
Pytanie 5

W związku z zapisami Załącznika nr 9 do S|WZ - ,,lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone
do umowy'' zwracamy się z wnioskiem o nadanie zapisowizawartemu W s 3, ust. 28 Projektu Umowy
następującego brzmienia:
,,Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy'"
od powiedŹ Zamawiającego

:

Zamawiający informuje, iż podtzymuje zapisy SlWZ
Pytanie 6

W związku z zapisami Załącznika nr 9 do slWZ - ,,lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone
do umowy'' zwracamy się z wnioskiem o nadanie zapisowizawartemu W s 5, ust. 2 Projektu Umowy
następującego brzmienia:
,,W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną
reklamację' Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 14 dni roboczych, pod rygorem naliczenia kar umownych,
reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi czy reklamację uznaje iwskazać sposÓb jej
załatwienia. Bieg terminu rozpoczyna od dnia następnego po dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną,
p rz e

z

Za m aw i ające g o re kl a m acj i d o Wy ko

n

awcy. "

od powiedź Zamawiającego:

Zamawiaiący informuje, iŻ podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 7

W związku z zapisami Załącznika nr 9 do S|WZ - ,,lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone
do umowy'' zwracamy się z wnioskiem o nadanie zapisowizawartemu W s 5' ust. 5 Projektu Umowy
następującego brzmienia:
,,W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie do 14 dni roboczych od
daty ich zgłoszenia, a gdyby charakter wady nie pozwalał na to z przyczyn technicznych, w szczegÓlnościw
przypadku konieczności ponownego wyprodukowania określonego w towaru będącego przedmiotem reklamacjiw
terminie ustalonym przez Strony"
od powiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 8

W związku z zapisami Załącznika nr 9 do SlWZ - ,,lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone
do umowy'' zwracamy się z wnioskiem o nadanie zapisowizawańemu W s 6' ust. '1 Projektu Umowy
następującego brzmienia:
,,Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania na swojkoszt iryzyko w dowolnym terminie, w czasie
obowiązywania umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru w zakresie jego zgodności z
deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametramitechnicznymi ijakościowymioraz wydanymicertyfikatami

przez....

od powiedź Zamawiającego:

Zamawiającv informuje, iż podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 9

postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone
W związku z zapisami Załącznika nr 9 do slWZ 'lstotne
do umowy'' zwracamy się z wnioskiem o nadanie zapisowizawańemu W s 6' ust. 10,pkt. 2 Projektu
Umowy następującego brzmienia:
,,Wykonawca, na podstawie faktury wystawionejprzez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zużytego
do badań"
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od powiedź Zamawiającego
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:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 10

W związku z zapisami Załącznika nr 9 do S|WZ - ,,lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone
do umowy'' zwracamy się z wnioskiem o nadanie zapisowizawańemu W s 6, ust. 1O,pkt' 4 Projektu
Umowy następującego brzmienia:
,,Wykonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtÓrnych badań, o ktorych mowa w pkt 3.''
od powiedŹ Zamawiającego :
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy slwz.

Pytanie

11

W związku z zapisami Załącznika nr 9 do slWZ _ ,,lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone
do umowy'' zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zawartego w $ 10, ust. 2 Projektu Umowy.
od powiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje' iż podtrzymuje zapisy slwz'

Pytanie 12

W związku z zapisami Załącznika nr 9 do slWZ _ ,,lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone
do umowy'' zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zawartego w $ 10, ust. 3 Projektu Umowy.
od powiedŹ Zamawiającego:

Zamawiający informuje , iż podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 13

W związku z zapisami Załącznika nr 9 do slWZ - ,,lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone
do umowy' zwracamy się z wnioskiem o usunięcie $ 12, Projektu Umowy.
od powiedŹ Zamawiającego:

Zamawiaiący informuje, iż podtrzymuje zapisy slwz'
Pytanie 14

W związku z brakiem uregulowania zasad obrotu opakowaniami, wnioskujemy o umieszczenie w
projekcie umowy następujących ZapisÓw:
1' Bębny kablowe, w ktorych następuje dostawa wyrobow są opakowaniami zwrotnymi'
2' Z tytułu dostawy wyrobow w opakowaniach zwrotnych, za kaŻde opakowanie zostaje ustalona
kaucja, w wysokości określonejw załączniku nr 7 ,,Cennik sprzedaży bębnow (kablowych)drewnianych''.

3. Termin zwrotu bębnow kablowych wynosi 180 dni od dnia oddania bębna do dyspozycji Zamawiającego, co
następuje rownieŻ w przypadku przechowania Towaru przez Wykonawcę.
4. Na 14 dni przed upływem terminu określonego w pkt. 3, Zamawiający jest zobowiązany zgłosić gotowośćzwrotu
bębnow kablowych.
5. Wykonawca będzie odbierał bębny na własny koszt i ryzyko wyłącznie w formie transportow pełno
samochodowych w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do ich odbioru z magazynu
wskaz an ego przez Za m aw i ającego
6. Zwrot bębnÓw następuje na podstawie protokołu odbioru. Treścprotokołu powinna zawieraÓ:
- ilośÓ i numer ewidencyjny zwracanych bębnow,

- stan jakoŚciowy bębnÓW, ze szczegolnym uwzględnieniem dostrzeŻonych wad,
- podpisy osob upowaŻnionych ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.
7. Ewidencję bębnow prowadzi się według ich numerow fabrycznych.
B' W przypadku odbioru bębnow nadmiernie zużytych lub uszkodzonych kosztami naprawy lub wymiany na nowe
zosta

n

ie obci ąŻon y Za

m

aw i aj ący'

9' Niezwrocenie bębnÓw w terminie okreŚlonym w pkt. 3 powoduje, w pieruszym dniu po jego upływie zawarcie
pomiędzy stronami umowy sprzedaży, w wyniku ktorej własnoŚć bębnow przechodzi na Zamawiającego; w takim
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przypadku Wykonawca wystawia fakturę VAT dokumentującą czynnoŚÓ sprzedaŻy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia
umowy.
10. Kwota ceny będzie przelana na rachunek Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury'

11. W okresie od 181 dni po upływie terminu okreŚlonego w pkt.3, jednak nie poŹniej niŻ w ciągu 240 dni od

terminu dostawy, Zamawiający może zaoferować Wykonawcy sprzedaż bębnow kablowych uprzednio nabytych od
niego, po cenie rÓwnej 75 % waftoŚci ceny. W takim przypadku po uprzednim pisemnym stwierdzeniu dobrej

jakościbębnÓw, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić za nie na podstawie wystawionej przez Zamawiającego
faktury VAT w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT' Wartośćbębnów uszkodzonych lub zużytych

będzie wynosiła 1 zł netto'
12. Zamawiający wstawi fakturę na sprzedawane bębny po pisemnym zaakceptowaniu przez
Wykonawcę ich jakości.
13. Po upływie 240 dni począWszy od terminu wskazanego w pkt' 3, Zamawiający moŻe zaoferować Wykonawcy
sprzedaŻ uprzednio nabytych od niego bębnow kablowych, po cenie każdorazowo uzgodnionej. Postanowienia pkt'
i 11 i 12 sfosu7'e się odpowiednio'
14' Podstawą do ustalenia czy bębny pochodzą od Sprzedającego jest numer ewidencyjny bębna'
od powiedŹ Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iz modyfikuje zapisy w Załączniku nr 9- $ 7.

brzmienie:

1.
2'
3.
4.
5.
6.
7'

$ 7.

obowiązki Wvkonawcv .którv otrzvmuie

obowiązki Wvkonawcv

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc przedmiot zamowienia zgodny ze złoŻoną ofeńą.

Dostarczenie przez \Ą/ykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
w terminach okreŚlonych w zamÓwieniach w godzinach od 06.00 do'13'00, chyba, Że uzgodniono inną

godzinę dostawy. Towar winien zostać wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwycza1owo przyjętym dla
danego rodzaju towaru isposobu przewozu.
koszt własny
Wykonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transpońem własnym
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek
Towar winien byc oznakowany W sposÓb umozliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadow niebezpiecznych powstałych w
wyniku procesu produkcji z materiałow dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty odbioru powyzszych

i na

od padÓw ponosi \At!konawca.

Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podac Wykonawcy dowiadomoŚci pisemnie,
faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. \Ałkonawca winien w ciągu 3
dni roboczych od powiadomienia zająć stanowisko, co do brakÓw w towarze.
JeŻeli za1ęcie stanowiska nie nastąpi
tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻał za

8.
niedostarczony.
9. z chwilą rozpoczęcia

w

realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc

do

magazynu

Zamawia1ącego z kaŻdą pańią wyrobÓw sporządzone W języku polskim dokumenty, potwierdzające spełnienie
przez przedmiot dostawy wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego:

1) Przy każdej dostawie:

a)
b)

c)

d)
e)

Dokument wydania materiału (WZ).
Deklaracja zgodnoŚci - jezeli dotyczy.
Dopuszczenie Prezesa WUG- jezeli dotyczy.
Świadectwo jakoŚci wyrobu, ktore musi zawierac wyniki prÓb i badań.
Dokument gwarancyjny.

10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Pońalu Dostawcy WĘGLOKOKS
dowodÓw dostaw oraz dołączania wydrukÓw do kazdej realizowanej dostawy'
Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru'

KRAJ Sp' z

11.
12. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transpońem

o.o'

i na własny koszt.
Zamawiający powiadomi \Ąłkonawcę drogą faksową lub elektroniczną o mozliwościodbioru opakowań w

terminie:

1) do60dnioddniaprzyjęciatowaru -dotyczypozostałychopakowań - jeŻelidotyczy
2) do 180 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy bębnów po linach, kablach i przewodach - jeżeli dotyczy
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1)

Jezeli Wykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o możliwościodbioru opakowań zwrotnych, nie
dokona ich odbioru, Zamawia1ący ma prawo:
dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby Wykonawcy na koszt \A/ykonawcy, zgodnie z cennikiem

2)

u

13

przewoŻnika,
nieszkod liwienia opakowania zwrotnego na koszt \Ą! konawcy.

Pytanie 15

W związku z Wnioskiem 14 zwaĘm w treścininiejszego pisma, wnioskujemy o umieszczenie w treŚci
umowy cennika opakowań.
od powiedż Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iŻ podtrzymuje zapisy sIWz.
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