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Uczestnicy
postępowania przeta rgowego
Dotyczy postepowania nr PRZZ|3045
Działając zgodnie z $ 23 ust' 5 Regulaminu udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKS KRAJ S.A., Zamawiający w postępowaniu
o udzielenie zamÓwienia prowadzonym w trybie pzetargu nieograniczonego pn': Dostawa częścizamiennych do lokomotyw
dołowych PloMA dla potrzeb 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\ĄZ w następujący sposób:

Pytanie:
W punktach 7 i

7.

8

Sl\^Z zawarto następujący zapis:

Zamawia1ący dopuszcza mozliwoŚc składania ofert częŚciowych na poszczegÓlne
ktÓre wyszczegÓlnia

zamÓWienia'

pozycje asortymentowe,

Załącznik Nr 2 do slwz. Wykonawca moŻe złoŻyćofertę na dowolna pozvcie z czeŚci

8. Składana ofeńa winna obejmowac cały zakres rzeczowy i iloŚciowy pozycji. Liczba pozycjiwynosi: 214.

Zamawiający przewiduje mozliwoŚć złoŻenia ofer1y przezjednego \Ą/ykonawcę na jedną lub więcej pozycji.

W naszym rozumieniu treśćobydwu punktów jest wzajemnie sprzeczna' Jesteśmyzainteresowani udziałem w postępowaniu

oferując dostawę jedynie niektórych częŚci zamiennych i podzespołów ujętych w zał' Nr 2, których to jesteśmyproducentem, albo
mamy bezpoŚredni dost.ęp do oryginalnych wyrobÓwnstosowanych w kolejkach typu PloMA u producenta innego niz producent
kolejek, z wyjątkiem podzespołów których stosowanie Wymaga szczególnych dopuszczeń np. w zakresie paeciwwybuchowości

czy iskrobezpieczeństwa.
Prosimy zatem o jednoznacznewyjaŚnienie, któryzzapisówzawańych
postępowaniu i czy dopuszczalne jest składanie ofeń częściowych.

w pkt' 7

i8 Sl\ĄZ jestwiążącyw przedmiotowym

odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt' 7 dopuszcza składanie ofeń częściowych, system umożliwia złożenieoferĘ na
dowolną pozycję wyszczególnioną w formularzu ofeńowym (Załącznik nr 2 do SIWZ)
częśó ll ust 8 otrzymuje brzmienie :
B'Składana oferta winna obejmować cafu zakres rzeczowv i ilościowv danei pozvcii. na która składana iest ofeńa.
Liczba pozycji wynosi: 214. Zamawiający przewiduje mozliwoŚc złoŹenia oferty przez jednego VĘkonawcę na
jedną lub więcej pozycji'
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