ś1WEGLoKo-Ks
Nasz znak

:

ayto-,/)5,0),LL

PHPZIBZ.bh\.,ron

,

Wykonawcy uczestn iczący
w postępowaniu

dotyczy: postępowania nr PRzzl2918 pn.: Dostawa częścizamiennych do przenośników
zgrzebłowych RYFAMA dla potrzeb WĘGLOKoKS Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w
2022 roku (nr sprawy: PRZZI2918I.
Działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w WĘGLoKoKS KRAJ S.A. s 23
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udziela wyjaŚnień na zapytanie Wykonawcy oraz
modyfikuje zapisy SlWZ następujący sposob:
Pytanie

{

1) SIWZ,

pkt. lV.2 (,,Wymagany termin realizacji dostaw');

Mając na uwadze aktualną sytuację na rynku surowcowym spowodowaną w głownej mierze
sytuacją w Ukrainie, aw szczegolności obsenruowane ogromne braki materiałowe w zakresie
stali i materiałów pochodnych oraz surowców do ich produkcji, a takze wysoki lstopień
niepewności co do dalszego jej przebiegu, wnioskujemy o zmianę Wymaganego terminu
realizaĄi dostaw na 210 dni od daty wysłania zamówienia. Powyzszy wniosek dotyczy
następujących pozycji formularza: 5, 9, 14,24,25,27,29,37 oraz38.
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Zamawiający informuje, iż modyfikuje treŚÓ zapisów slWZ wyraŻa zgodę na zmianę termin
realizaĄi dostaw z140 dni do 210 dni od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną na
zasadach określonychw OWRD (ogolne Warunki Realizacji Dostaw), dla następujących pozycji
formularza: 5, 9, 14, 24, 25, 27, 29, 37,38.

Pytanie 2

1) Załącznik nr 1 do SIWZ,
Zamawiającego '.

pkt. lll.2 (,,oświadczenia i dokumenty do złożeniana wezwanie

'');

Zawarty w w/w pkt. wymog złoŻenia certyfikatow wydanych przezjednostki ceńyfikujące /
jednostki notyfikowane interpretujemy w ten sposób, ze nie dotyczy on Wykonawcy oferującego
oryginalne częścizamienne Producenta maszyny (urządzenia), ktorej dotyczy przedmiot
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postępowania, tj.: Wykonawcy, ktÓry wrazz ofeńą składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego
załącznik 1a do SIWZ. Prosimy o potwierdzenie naszej interpretacji'
od powled ż Zamawiająceg

o

:

Zamawiający informuje, iz wymóg nie dotyczy Wykonawcy oferującego oryginalne części
zamienne Producenta maszyny (urządzenia).
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