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Uczestnicy

postępowa nia przetargowego

Dotyczy postepowania nr PRZZI3045
Działając zgodnie z $ 23 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLoKoKs KRAJ S.A., Zamawiający w postępowaniu
o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie paetargu nieograniczonego pn.: Dostawa częścizamiennych do lokomoĘw
dołowych PloMA dla potneb WĘGLoKoKs KRAJ s.A' KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 352-01-03)
udziela odpowiedzi na zapytania oraz dokonuje modyfikacji treści zapisów Sl\AZ w następujący sposób:

częśćVl. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania Ęch warunków, otrzymuje
brzmienie:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegac się \A/ykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.
2.
a)

b)
3.
4'
a)

Posiadania wiedzy i doświadczenia potrzebnej do realizacji zamówienia.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:
uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeŻeli okres prowadzenia
działalnościjest krótszy niż jeden rok - w tym okresie, na podstawie ,,Rachunku zysków i strat'' pozyĄa Przychód netto ze
sprzedaŻy produktÓw, towarów i materiałÓw lub PrzychÓd netto ze sprzedaŻy - do wartości powvżei 200 000.00PLN.
W przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji
sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentow potwierdzających pzychody za okres jak w zdaniu
popnednim.
W przypadku wykonawcow przedstawiających wartośćuzyskanych płzychodów w walutach obcych Zamawiający dokona
pzeliczenia wykazanej kwoty według średniegokursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego pzychody dotyczą, a
w pzypadku pzychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia popzedzającego dzień,
w którym upĘwa termin składania ofeń. Aby było możliwe dokonanie pzeliczenia wańości wykonanych dostaw, ktÓrych
wartośćzostała określona w walutach obcych, należy je wyszczególnic oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.
W pzypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona pzeliczenia wskazanej
kwoty wg Średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.
znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającejwykonanie zamówienia;
Nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem pzypadków,
gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w
całościwykonania decyz1i właściwegoorganu,
Nie znajdują się w stanie:

likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie

b)

wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zarządził likwidację majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 22021 .1588 t.j.),
upadłościza wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu' jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, ze sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe(.t. Dz'U. z 2020 poz'

5.
6.
7'

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone przezZamawiającego w Załączniku nr 1 do Sl\M.

1228 z póŹn.zm.),

Niezależnie od podstawwykluczenia określonychw Regulaminie udzielania zamówień
oraz SIWZ, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

wWĘGLoKoKs KRAJ s.A.

a) co do którego zachodzi jedna z poniższych okoliczności, określona w art.7 ust.
szczególnych rozwiązaniach

w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z2022 r. poz.835)' dalej zwana,,Ustawą''

1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
na Ukrainę oraz służącychochronie

tj.:

-

Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 765/2006 dnia 18 maja 2006 r.
dotyczącego środków ograniczających skierowanych pzeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym
urzędnikom z Białorusi (zwanego dalej ,,Rozporządzeniem nr 765/2006'') i Rozpoaądzeniu Rady (UE) Nr 26912014 z dnia 17
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marca 2014,
w odniesieniu do działań podwazających integralnoać
l-:P]:y]:,:r,?dk9*,ograniczających
suwerenność i niezalezność
Ukrainy wn im zagraziiących (zwanego dalej ,,Rozpoządzeniem nr 26912014,'), albo'"f;#nł
wpisanego
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygajĘcą o zastosowaniu Środka, o którym mó*a
pris

'

Ustawy;

ań' t

beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
:,^yyf :::cę,.którego
plenlędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osobą wymienioną w wykazach okreŚlonych
w
Rozporządzeniu nr 76512006 i Rozporządzeniu nr 26912014 albo wpisaną na' liśtęlub nędącĄ takim
beneflcjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r', o ile została wpisana na listĘ na podstawió decyzji ń śpiild
ńpisu ńa listę
rozstrzygającą o zastosowaniu Środka, o którym mowa W art. 1 pkt 3 Ustawy;

-

Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art' 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września1994
r. o
rachunkowoŚci (Dz' U. z 2021 r ' poz' 217,2105 i 2106) jest podmiol wymieniony w wykazacń określonych
w Rozporządzeniu
nr 76512006 i Rozporządzeniu nr 26912014' albo wpisany na listę lub będący iaką jódnostką dominującą
oo onia 24 lutego
2022 r', o ile został wpisany na listę na podstawie oecyzji w spraivie wpisu'ni listę iozstzygającą o zastosowaniu
Środka, o
którym mowa W ań. 1 pkt 3 Ustawyi

b) wobec którego istnieje zakaz ubiegania się.o zamówienie określony w ań. 5k Rozpoządzenia Rady (UE)
nr 20221576 z dnia 8 kwietnia 2022 r' w sprawie zmiany rozpouądzenió
1ur; nr 833/2Oi4 dótyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuicję na iJkrainie, zgodnie z xńryń
zikazuje się
udzielania wszelkich zamówień publicznych na izecz lub z udiiałem:

-

obywateli rosyjskich lub osób flzycznych lub prawnych, podmiotÓw lub organÓw z siedzibą w Rosji;

-

osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własnościbezpoŚrednio lub pośrednio w ponad
50 % naleŻą
do podmiotu, o którym mowa W powyzszym tirecie; lub

-

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organÓw działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym
mowa W dwóch powyższych tieratach, w tym podwykonawców, dośtawców lub podmiotów, na których
zdolności polega się w
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy paypada na nich ponad 10
% wartości

'"'j*i"łi"l

c)

wobec ktÓrego są podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym, niz te określone
w ust.

d)

który w zakresie przedmiotu zamÓwienia oferuje wyroby pochodzące lub które zostały wywiezione
z Białorusi lub Federacji

1;

Rosyjskiej.

8'

Niezależnie od innych dokumentów wymienionych w Sl\ĄZ Wy\91aw-ca zobowiązany jest do złoŻenia
wraz z oferlą
oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do siwz. oswiadczenie jłłóoane
iest pńz ńvkonawcę

w celu wykazania braku podstaw wykluczenia., o ktÓrych mowa W punkcie powyżej. W przypadku wśpólnego
ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa kazdy z Wykonawcb'
oźamówi"enie.

9'
'l0'

'spólnie'ubiegających'się
Jeżeli Wykonawca nie złozyłoŚwiadczenia,.o ktÓrym-mowa w ustępie powyzej, lub złozone oŚwiadczenie jest niekompletne
lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złozeńi'a, pbprawienia lub uzupełnienia
*
terminie.
Zamawiający zastrzega.sobie prawo weryfikacji nńtu'póostaw oo wyiluczenia, o rtórybn mowa W'y.nó".onyń
ust' 7)' w dostępnych

rejestrach, zarówno w toku postępowania o udzielenie zamÓwienia, jax i w toru wykonyńnia Umowy.

o-cena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
na podstawie
złożonych przez Wykonawców, a Wymaganyci pnez Zamawiającego dokumentow i / tub oświadczeń'

Częśó Vll. Wykaz dokumentów i oświadczeńWymaganych od Wykonawcy W celu potwierdzenia spełnienia
warunków
udziału w postępowaniu
brzmienie:

i

braków podstaw do wykluczónia z pośtępowania o udzielenie zamówienia, ótrzymuje

1. DOKUMENTY VVYMAGANE Do zŁoŻENlA WRAZ z oFERTĄ oD KAZDEGo z WYKoNAW6oW:

1)
2)

oŚwiadczenia na druku Formularza ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

oświadczenie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie paeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę stanowiącego
Załącznik nr 8 do SIWZ.
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aktualny odpis z właściwegorejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rn|[**,Jl
Ęestru wystawioneg"
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla WykoniwcÓw, któzy prowaózą działalńśc
","
na podstawie
innych dokumentów - ten dokument,

3)

4)

pełnomocnictwo

do

podpisywania ofeńy

w

imieniu Wykonawcy, jezeli upoważnienie

kwalifikowanvm podpisem elektronicznvm przez mocodawce,

podpisywania ofeńy

żnościudzielone poprzez opatrzenie qo

5)

dowód wniesienia wadium - (jeżeti dotyczy),

6)

dokumenty/ oświadczenia wymienione w cz. lll Załącznika Nr 1 do S|WZ - jeżeti są wymagane,

7)

do

nie wynika z przedstawionych dokumentÓw (pełnomocnictwa w formie elektronicznej, z ktÓrego *yńit ałoiy umocowanie
do podpisania ofefty na dzień złożenia ofertń.

jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów,
o których mowa W pkt 3) składa dokume.nty wystawione w kraju, w którym ma sióozibę lub'miejsce źamieszkania. Terminy
określonew pkt 3) stosuje się odpowiednio,

GzęśćVlll .Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofeńę -otrzymuje brzmienie:

1.
2'
3.
4.
1)

a)
b)

c)
d)
e)

2)
a)

b)

c)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku pónosźą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia należytego wykonanij umowy',
W przypadku, o ktÓrym mowa W punkcie 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomoónika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowańiu' i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.'Wszelką
korespondenĄę związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prówaoził wyłącznie z ustanowionyń
pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich wspólnie ubiegającycłlśięo żamówienie.
W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku Wykonawców wspólnie, otóńa oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane
przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezóntujące poszczególnyóh
wy't<onawcÓw
składających ofertę wspólną.

W PRZYPADKU. KlEDY KILKU vVYKoNAWcoW SKŁADA oFERTE WsPoLNlE. Do oFERTY NALEżY

zAŁAczYĆ:

na dzień składania poprzez EFo:

pełnomocnictwo, podpisan e przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
wystawiony indywidualnie dla kaŹdego z Wykonawców aktualny odpis z właściwegorejestru, jezeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniejniz 6 miesięcy pzed upły-wem'terminu składania ofert,
a'dla
Wykonawców, którzy prowadzą działalnoścna podstawie innych dokumeńtow - ten dókument;

oświadczenie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę stanowiącego
Załącznik nr 8 do SIWZ.

potwierdzen ie wniesienia wadium- jeż el i d otyczy'
W, Przv0adku wnoszeni?
la9ium w formie owar.angii lub poreczeń przez WykonawcÓw wspÓlnie ubieqaiacych sie o
udzielenie zamówienia z trę99iowarancji musiwYnikąÓ, że.odńo@wcv
q*;En;ii,lak;m.z
do wszvstkich pozostafuch WvkonawcÓw wspÓlnie ubieqa
na wezwanie Komisji Przetargowej:
dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie. dla każdego z Wykonawców potwierdzające, że nie zalega
z

uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznó i zdrowotne albo, że uzyskaf przewidziane pr"i""'
zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległrych płatnościlub wstrzymanie w całościwfkonania decyzji właŚciwego
organu,
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu Zamówieniastanowiącego ZałącznikNr 5 do
SIWZ,
kopię umowy konsorcjum'

Wykonawcy wspólnie ubiegający

się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, ze warunki dotyczące wiedzy

i

doŚwiadczenia, potencjału technicznego' osób zdolnych do wykonania zamÓwienia lub zdolnoŚci finaniowych spełnąą
łącznre i na tą okoliczność załączyĆ odpowiednie dokumenty (jeŚli są wymagane). Jezeli jeden z Wykonawców
spełnia
określone przezZamawiającego warunki mozna przedłoŻyĆ tytxó oorumeńty;Jgo dbtycząca

Załącznik nr 7 do SIWZ lstotne postanowienia,

ktÓre

wprowadzone zostaną do umowy otrzymuje nowe brzmienie:

poprzez dodanie: g 21 Postanowienia dodatkowe

1,Wzwiązku."yiu""jffiojnypomiędzyFederacjąRosyjską,aUkrainą,Wykonawcaoświadcza,ze
-i

się do obowiązujących pzepisów. prawa Wprowadzający9h sańrcie nió współpracuje'z podmiotami objętymi
sankcjami, czy też w zakresie, który jest objęty sankcjami' Nadto Wyronawca oświadcza, że ani ón sam, ani zaden członek
stosuje
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jego zarządu, ani też jego beneficjenci rzeczywiści nie są objęci sankcjami. W szczególności Wykonawca oświadcza, ze
stosuje się do:

a) ustawyzdnia13kwietnia2022r.oszczegÓlnychrozwiązaniachwzakresieprzeciwdziałaniawspieraniuagresji
b)

c)
d)

2'

3.
4.
5'
6.

naUkrainę

orazsłuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.z2022 r. poz.835);
rozpoządzenia Rady (WE) nr 76512006 z dnia 18 maja 2006 r' dotyczącego środków ograniczających w związku z
sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;
rozporządzenia Rady (UE) nr 26912014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie Środków ograniczających w odniesieniu do
działań podwazających integralnośc terytorialną, suwerennośc i niezalezność Ukrainy lub im zagrazających;
rozporządzenia Rady (UE) nr 83312014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego Środków ogranicza|ących w związku z
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Wykonawcy oświadcza, Że nie zachodzi wobec niego pzesłanka wykluczenia z postępowania okreŚlona
w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie pzeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę orazsłuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.z2022 r. poz.835) oraz nie istnieje zakazudzielania
zamówienia określony w ań. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 20221576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
rozpoządzenia (UE) nr 83312014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie.

Wykonawca oŚwiadcza, że wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamówienia) wyroby nie pochodzą, ani nie zostały
wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej'
Wykonawca oświadcza, ze nie są podejmowane wobec niego inne prawem przewidziane Środki o charakteze sankcyjnym
niz te określonew ust' '1
Jezeli którakolwiek z okolicznoŚci zawańych W powyzszych ust' 1-4 stanie się nieaktualna, wówczas Wykonawca zobowiązują
się niezwłocznie powiadomiĆ o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail, nie póŹniej niz w ciągu 3 dni robocżyóń
od zaistnienia tej okolicznoŚci.
Niezaleznie od podstaw odstąpienia od Umowy określonych w jej treści, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od
Umowy w całościlub części w przypadku, gdy zĄdzie co najmniej jedna z ponizszych okoliczności:
a) wobec Wykonawcy zajdzie co najmniej jednaz paesłanek wykluczenia z postępowania określonaw ań. 7 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r'o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukraińę oraz
słuzących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.835);
b) wobec \A/ykonawcy zaistnieje zakaz udzielania zamÓwienia określony w ań. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2o22t576 z
dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833t2O14 dotyczącego środków ograniczających w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
c) wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamówienia) wyroby pochodzą lub zostały wywiezione
z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej;
d) Wykonawca nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa Wprowadzających sankcje w związku z wojną pomiędzy
-;eśt
Federacją Rosyjską i Ukrainą |ub współpracuje z podmiotami objętymi sankcjami, czy leŻ w zakresie,_łtory
.

objęty sankcjami.

e) wobec Wykonawcy podejmowane

są inne

prawem przewidziane Środki

o

charakterze sankcyjnym niŻ

te okreŚlone w ust. 1.
Zamawiający uprawniony jest do skozystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o ktÓrym mowa W ust. 6' w terminie

trzech miesięcy

Zmiana numeru $ 21. Postanowienia końcowe - na $ 22.
Pytanie

1

Zwracamy się z prośbąo wyjaśnienietreści S\AZ w w/w postępowaniu w zakresie następujących kwestii:
1' Załącznik nr 7 do SI\AZ ,,lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy'', $5 ust. 2a
Zamawiający napisał:
,,Rozpoządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (naleznoŚć główna, naleznośĆuboczna, w tym odszkodowania, kary
umowne i inne), w tym w szczegÓlności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody
ZamawiĄącego pod rygorem n iewazności'''.
Wnioskujemy o zmianę w/w ust' ograniczającego możliwościobrotu naleznościami, co działa nie na korzyśćWykonawcy.
Proponowany zapis po zmianie:
,,Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (naleznośÓ główna' należnośćuboczna, w tym odszkodowania, kary
umowne i inne)' w tym w szczegÓlności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) nie wymagają pisemnej
zgody Zamawiającego''.

odpowiedź:
Zamawiający informuje ,iż podtrzymuje zapisy SIWZ'
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2. Załącznik nr 7 do Sl\ĄZ ,,lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy", $3 ust' 27
Zamawiający napisał:
,'Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelnościwymagalnych i niewymagalnych. Potrącenie
umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przezZamawiającego o potrąceniu''
Wnioskujemy o zmianę w/w ust. co umozliwi obustronnie potrącenie naleŻnościna zasadach parytetu oraz o wykreŚlenie
możliwoŚci potrącenia należnościniewymagalnych.
Proponowany zapis po zmianie:
,,Strony są uprawnione do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelnoŚci wymagalnych.
Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przezZamawiającego o potrąceniu''.

odpowiedŹ:
Zamawiający informuje ,iż podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie

3

3. Załącznik nr 7 do Sl\ĄZ ,,lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy'', $3 ust' 28
Zamawiający napisał:
,,Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego".
Wnioskujemy o zmianę w/w ust. na korzyśĆ\Ą/ykonawcy.
Proponowany zapis po zmianie:
,,Strony ustalają jako datę zapłaty przezZamawiającego datę wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego".

odpowiedź:
Zamawiający informuje ,iż podtrzymuje zapisy SlWZ.
Pytanie 4

4. Załącznik nr 7 do Sl\ĄZ ,,lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy", $5 ust. 3 i 5
Zamawiający napisał:

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złożyWykonawcy pisemną reklamację.
Wylonayca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem naliczenia kar umownych, reklamacją rozpatrzyć'i
''3.

udzielić ZamawiĄącemu pisemnej odpowiedzi czy reklamację uznaje i wskazac sposÓb jej załatwieńia' Bieg termińu rozpo;zyna
od dnia następnego po dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przezZamawiającego reklamacji do Wykonawcy.

4....
5. W pzypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc, w terminie do 3 dni roboczych od daty uznania
reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami g10.".
Wnioskujemy o zmianę w/w ust. _ rozpatrzenie w reklamacji w terminie do 3 dni roboczych nie jest mozliwe, poniewaz dla
wszechstronnego badania reklamacji konieczne jest przeprowadzenie szeregu badań, które pozwolą stwierdzió przyczynę
faktyczną przyczynę wady towaru.
Proponowany zapis po zmianie:
W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży\A/ykonawcy pisemną reklamację.
''3.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 30 dni' pod rygorem na|iczenia kar uńownych, ieklamacĘ rozpalrzyć i uozielie
Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi czy reklamację uznaje i wskazać sposób jej załatwienia' Bieg termińu rozpoczyna od dnia
następnego po dniu pzekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przezZamawiającego reklamacji do \Ą|konawcy'
4....
5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie do 30 dni od daty uznania reklamacji,
towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami $10.".

odpowiedź;
Zamawiający informuje ,iż podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5

5' Załącznik nr 7 do S|WZ ,,lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy", $10 ust' 2
Zamawiający napisał:
,,W razie opÓŹnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia,ZamawiĄący
uprawniony
jes! do nabycia u innego kontrahenta towarÓw, których iloŚć odpowiada ilościtowarÓw z dostarczeniem których \A/ykonawca się
opóŹnia. W przypadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany za cenę wyŻsząod ceny wynikającej zwiąŻącej Sirony umowy,
Zamawiający obciąŻy Wykonawcę rÓŻnicą pomiędzy ceną, po jakiej Zamawiający nabył towar a cóńą óoowiązująóą w umowie."'_
Wnioskujemy o zmianę w/w ust. - możliwoŚć skorzystania z wykonania zastępczego bez uprzedniego wezwańii Wykonawcy do
wykonania moze doprowadziĆ do sytuacji, kiedy Wykonawca opÓzni dostawę o 1 dzień z niezależnyćh od Wykonawcy przycźyn l
będzie zmuszony do pokrycia kosztu towaru zastępczego W momencie, kiedy juŻzostał obciążony za towaiwłaŚcińy. Pónadto
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umowa nie określaco z karami umownymi zazwłokę w przypadku skorzystania z wykonania zastępczego pzezzamawiijącego.
Wydaje się możliwe skorzystanie z jednej i drugiej sankcji jednoczeŚnie.
Proponowany zapis po zmianie:
,,W razie opóŹnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamówienia, ZamawiĄący uprawniony jest do nabycia u innego
kontrahenta towarów, których ilośćodpowiada ilości towarów z dostarczeniem których Wykonawca się opóŹnia po uprzednim
wyzwaniu \A/ykonawcy oraz braku zgody Zamawiającego na wydłużenie terminu dostawy. W przypadku, gdy zakup towarów

zostanie dokonany za cenę wyższą od ceny wynikającej zwiążącej Strony umowy' Zamawiający obciąży Vl/ykonawcę róŻnicą
pomiędzy ceną, po jakiejZamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w
umowie."

odpowiedź:
Zamawiający informuje ,iż podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6
6. Załącznik nr 7 do Sl\AZ ,,lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy'', $10 ust. 3

Zamawiający napisał:
,,Zamawiający niezależnie od zastrzeżonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogólnych do wartoŚci faktycznie poniesionych strat oraz utraconych korzyści.".
Zwracamy uwagę na brak kwotowego ograniczenia maksymalnej odpowiedzialnoŚci z tytułu kar umownych i odszkodowania w
przedmiotowym ustępie.
Wnioskujemy o wykreślenie ustępu w całości'

odpowiedź:
Zamawiający informuje ,iż podtrzymuje zapisy SlWZ'
Pytanie 7
7. Załącznik nr 7 do Sl\ĄZ ,,lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy'', $12 ust. 3

Zamawiający napisał:
,,Zamawiającemu paysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz) zachowaniem okresu wypowiedzenia
Wynoszącego nie więcej niż 60 dni, określonego W odrębnym oświadczeniu,
W przypadku: ...".
Zwracamy uwagę na mozliwoŚć wypowiedzenia umowy przez zamawiającego w każdej chwili z przyczyn leżących po jego
stronie.
Ponadto zasadne wydaje się zadanie pytania: w jaki sposób złoŻone wypowiedzenie wpływa na zamówienia juŻzłoŻone.ProŚba
o potwierdzenie, Że złoŻone zamówienia podlegają realizacji zgodnie z treściąumowy.
Proponujemy wykreślićprzedmiotowy ustęp.

odpowiedź:
Zamawiający informuje ,iż podtrzymuje zapisy SIWZ'
Załączniki

- wzór załącznika nr 8 do SIV\Z

PEu{oI\łn.I!lK
l(WK

Z*a Kierownika

-

PiekaĄ/

PEŁNo

GÓmlcaego

KWK,,Bobrek -

Dyrektor
Kierownlk Ruchu

WĘGtoKol{s KRAJ s.A.
ul. Gen'
I:

+Ą8n41621 6041

\Ń\

Gómlczego

KWK BOBREK-P| EKARY Ruch Bobrek

Jezego Ziętka, 41_940 Piekary śląskie

sekretariat@weglokolskĘ.pl

IK

Nlł 653{00-48{5
REGoN 270034ó33

www.weglokokskraj.pl
BD0: 000012274

Sąd Rejestrowy w

Gliwkath, ffiS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321 '000,00 PLN oplacony w całości

ul.Konstytucji76,41-905Bytom

ł +48

32 718 10 00

bobrełpiekary@weglokokkraj.pl

