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Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

dotyczy:

postępowania nr PRZZI2806 pn.: Dostawa pnewodów gorniczych elektroenergetycznych
oponowych dla potneb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat.284-6)
- nr sprawy: PRZZ|2806.
Działając w oparciu o $ 23 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o. Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu udziela wyjaŚnień na pytania \A/ykonawcow do zapisow S|WZ w następujący
sposÓb:

Pytanie 1
W związku z zapisami Załącznika nr 9 do slWZ - ,,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 zamowienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić 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:

ZamawiĄący informuje, iż podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 2

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 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 prowadzonejdziałalnościnie
zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie' W przypadku, kiedy zrealizowana faktyczna wartośćumowy netto
będzie wyższa od B0% od wartości netto umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz

jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanejczęści umowy.,
od powiedŹ Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iŻ podtrzymuje zapisy slwz'
Pytanie 3

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 3' ust. 6 Projektu Umowy
następującego brzmienia:
,,W sytuacjach powodujących koniecznoŚÓ odbioru towaru przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
Zamawiający obciąŻy Wykonawcę kosztamitransportu w wysokościwynikającejze Średnich stawek rynkowych
obowiązujących w dniu odbioru towaru".
od powiedŹ Zamawiającego :
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy slwz.
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Pytanie 4
W związku z zapisami Załącznika nr 9 do slWZ - ,,lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone
do umowy'' zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zawartego w $ 3, ust' 27 Projektu Umowy.
od powiedŹ Zamawiającego:

Zamawiający informuje , iŻ podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 5

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 3, ust. 28 Projektu Umowy
następującego brzmienia:
,,Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy'"
od powiedź Zamawiającego

:

ZamawiĄący informuje, iż podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 6

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 5' ust. 3 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
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od powiedŹ Zamawiającego:

Zamawiający informuje' iż podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 7

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 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 szczegolnościw
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 S|WZ - ,,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 idostarczonego towaru w zakresie jego zgodnoŚciz
deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi i jakościowymi oraz wydanymi certyfikatami

przez....

odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje' iż podtrzymuje zapisy sIWz.
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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 $ 6, ust. 10,pkt. 2 Projektu
Umowy następującego brzmienia:
,,Wykonawca, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zużytego
do badań"
od powiedż Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż podtnymuje zapisy slwz'

Pytanie 10

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 6, ust. 10,pkt. 4 Projektu
U mowy następującego brzmienia:
,,Wykonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtornych badań, o ktorych mowa w pkt 3."
od powledź Zamawiającego:
Zamawiający i n f o rm uje, iż p odtrzy

Pytanie
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W związku z zapisami Załącznika nr 9 do SlWZ - ,,lstotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone
do umowy'' zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zawańego w $ '10, ust. 2 Projektu Umowy.
od powiedŹ Zamawiaiącego:

ZamawiĄący 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 Pro1ektu Umowy.
od powiedź Zamawiającego

:

Zamawiaiący lnformuje' iż podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 13

W związku z zapisami Załącznika nr 9 do S|WZ - ,,lstotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone
do umowy'' zwracamy się z wnioskiem o usunięcie $ 12, Projektu Umowy.
od powiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje' iż podtrzymuje zapisy slwz'

Pytanie 14
Wzwiązku 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 bębnÓw 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 zgłosiÓ gotowośćzwrotu
bębnow kablowych.

i

5. Wykonawca będzie odbierał bębny na własny koszt ryzyko wyłącznie w formie transpoltÓw pełno
samochodowych w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego gotowoścido ich odbioru z magazynu
wskazanego przez Zamawi ającego
6. Zwrot bębnow następuje na podstawie protokołu odbioru. Treśćprotokołu powinna zawierać:
- ilośÓ i numer ewidencyjny zwracanych bębnÓw,
- stan jakościowy bębnÓw, ze szczegolnym uwzględnieniem dostrzeŻonych wad,
- podpisy osob upoważnionych ze strony Wykonawcy iZamawiającego.
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' Ewidencję bębnÓw prowadzi się według ich numerow fabrycznych.
8' W przypadku odbioru bębnÓw nadmiernie zuŻytych lub uszkodzonych kosztami naprawy lub wymiany na nowe
zosta n ie obci ąŻon y Za m aw i ający.
7

9. Niezwrocenie bębnÓw w terminie okreŚlonym w pkt' 3 powoduje, w pierwszym dniu po jego upływie zawarcie
pomiędzy stronami umowy sprzedaŻy, w wyniku ktorej własnośćbębnow przechodzi na Zamawiającego; w takim
przypadku Wykonawca wystawia fakturę VAT dokumentującą czynnoŚć 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 1B1 dni po upływie terminu określonego w pkt. 3, jednak nie poźniej niŻ w ciągu 240 dni od
terminu dostawy, Zamawiający moŻe zaoferowaÓ Wykonawcy sprzedaŻ bębnow kablowych uprzednio nabytych od

niego, po cenie rownej 75 %o wartości ceny' W takim przypadku po uprzednim pisemnym stwierdzeniu dobrej
jakości bębnow, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić za nie na podstawie wystawionej przez Zamawiającego
faktury VAT w ciągu 30 dniod dnia wystawienia faktury VAT. WartoŚć bębnow 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 zaoferowal 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, iż podtrzymuje zapisy slwz.

Pytanie 15

W związku z Wnioskiem 14 zwariym w treścininiejszego pisma, wnioskujemy o umieszczenie w treŚci
umowy cennika opakowań.
od powiedŹ Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy slwz.
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