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Uczestnicy
postępowania przeta rgowego

Dotyczy postepowania nr PRZZI3136
Działa1ąc zgodnie z $ 23 Regulaminu udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ S.A., Zamawiający w
postępowaniu o udzielenie zamÓwienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn': Dostawa węży
wysokociśnieniowych, nieokutych dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022
roku (gr. mat. 251-8), udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy oraz dokonuje modvfikacii treści zapisÓw
S|WZ w następujący sposÓb:

1'

W częściX. Wadium pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie
Zamawiający Żąda od WykonawcÓw wniesienia wadium dla całoŚcizamÓwienia w wysokości 4 500,00 PLN
(cztery tysiące pięcset złotych 00/100PLN)
- W przypadku składania ofeńy częŚciowej wysokośc wadium wynosi

dla
dla
dla
dla
dla

'

pozvcii nr 5
pozycii nr 6
pozvcii nr 9
pozvcii nr 10
pozostałych pozycii

PLN
I 000,00 PLN
2 000,00

000,00 PLN
500,00 PLN
Zamawiaiacv odstepuie od żadania wpłatv wadium
1

W zaleŻnoŚci od ilościpozycji zamÓwienia, na ktÓre składana jest oferta, wysokośc wadium stanowic będzie
suma wadióW Wymaganych dla poszczególnych pozycji zamÓwienia, na ktore \Ąkonawca składa ofeńę.

2. Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbąo informację czy Zamawiający przewiduje zmianę w SIWZ (częśó lV, pkt 4) w zakresie
wydłuzenia czasu realizacji zamÓwienia z 30 dni na 60 dni?

odpowiedź
Zamawiający informuje,iżvłyrażazgodę na wydłużenie czasu realizacjidostaw do 60 dni .
częśÓ lV pkt 4 Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: \AĄlmagany termin
realizaĄi dostawy: do 60 dni od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną na zasadach określonych w

oWRD (ogolne Warunki Realizacji Dostaw) stanowiącychZałącznik
w WĘGLoKoKs KRAJ s'A.
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