Nasz znak: 71/EZP/OP/492101750/ 13475/22

Rybnik, dnia 16.05.2022 r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień
publicznych w temacie: Modernizacja systemu sterowania, łączności
głośnomówiącej, sygnalizacji i blokad kolejki spągowej BECKER-PIOMA
KS-650/900/63/100 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
(nr sprawy: 492101750)
Zgodnie z § 35 pkt. 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie
Górniczej, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą uPzp
pt. „Modernizacja systemu sterowania, łączności głośnomówiącej, sygnalizacji
i blokad kolejki spągowej BECKER-PIOMA KS-650/900/63/100 dla PGG S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Marcel, udziela odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ oraz
dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:
1. Zapytanie Wykonawcy:
Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. II ppkt. 9. oraz pkt IV. ppkt. 2
Prosimy o rozszerzenie treści zapisu „Oferowany przedmiot zamówienia – przystosowany do
pracy w zakładach górniczych, grup I, kategorii M1” o treść „kategorii M1 lub M2”.
Powyższe wynika z faktu, że przywołany w dokumentacji układu wyposażenia elektrycznego
system łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokad typu UGS-01/2 w przypadku zasilania
sieciowego jest kategorii M2

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje modyfikacji części II. ust. 9, tiret pierwszy Załącznika nr 1 do SIWZ
Który otrzymuje następujące brzmienie:

„- przystosowany do pracy w zakładach górniczych, grupy I, kategorii M1 (w przypadku
zasilania bateryjnego) lub M2 (w przypadku zasilania sieciowego) w wyrobiskach podziemnych
zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A”,„B”
niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz stopniu ochronnym min. IP 54”
2. Zapytanie Wykonawcy:
Treść SIWZ pkt. IV ppkt. 1 oraz Załącznik nr 10 do SIWZ § 3 ust. 11 oraz Załącznik nr1 do
SIWZ pkt. III. ppkt. D oraz F
Biorąc pod uwagę brak jednoznacznych zapisów w SIWZ określających w jakim czasie
Zamawiający dokona zabudowy urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, prosimy
o doprecyzowanie, co obejmuje określony w SIWZ, okres realizacji zamówienia 12 miesięcy od
daty zawarcia umowy. Jeżeli w zakres w/w 12 miesięcy wchodzi czas potrzebny Zamawiającemu
na montaż prosimy o podanie jaki to obejmuje okres czasowy oraz jak ewentualna zwłoka
powstała w realizacji zadań, do których był zobowiązany Zamawiający, zostanie uwzględniona
w prawach i zobowiązaniach ciążących po stronie Wykonawcy.
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Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści § 4 Załącznika nr 10 do SIWZ, który otrzymuje
następujące brzmienie:

„Termin realizacji dostawy wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy”
3. Zapytanie Wykonawcy:
Załącznik nr 10 do SIWZ § 5 ust. 1
Prosimy aby z uwagi na sytuację opisaną w pytaniu nr 2 zmodyfikować zapis „ Wykonawca
udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesiące od dnia
uruchomienia przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego
z bezusterkowego i pozytywnego uruchomienia przedmiotowego zadania) o treść: „ lub nie
dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem kompletności dostawy”.

Odpowiedź Zamawiającego:
1) Zamawiający dokonuje modyfikacji części IV ust. 2 SIWZ, który otrzymuje
następujące brzmienie:
„Wymagany okres gwarancji został określony w § 5 Załącznika nr 10 do SIWZ”

2) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści § 5 ust. 1 Załącznika nr 10 do SIWZ,
który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesiące

od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
z bezusterkowego i pozytywnego uruchomienia przedmiotowego zadania) lub nie dłużej niż 30
miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem kompletności dostawy.”
4. Zapytanie Wykonawcy:
Treść SIWZ pkt. IV ppkt. 1 oraz Załącznik nr 10 do SIWZ § 3 ust. 11 oraz Załącznik nr 1 do
SIWZ pkt. III. ppkt. D oraz F
Biorąc pod uwagę zależność terminu realizacji zadania od okresu jaki na montaż urządzeń
systemu sterowania przeznaczy Zamawiający oraz możliwych do pojawienia się okoliczności
nieprzewidzianych lub sił wyższych mogących uniemożliwić wykonanie lub wydłużyć ten okres,
a tym samym odsunąć w nieokreślony moment w przyszłości pozytywny odbiór końcowy
stanowiący podstawę wystawienia faktury, prosimy o zastosowanie płatności częściowych:
a. pierwsza część: po dostawach wyposażenia elektrycznego, w wysokości 90% wartości
dostarczonego wyposażenia elektrycznego,
b. druga część po dostawach wyposażenia elektrycznego:
i. jeśli uruchomienie nastąpi w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy: faktura
końcowa po uruchomieniu w wysokości 10% wartości dostarczonego wyposażenia
elektrycznego,
ii. jeśli uruchomienie nastąpi w terminie przekraczającym 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
a przekroczenie określonego w warunkach SIWZ terminu wyznaczonego na realizację
zamówienia było spowodowane zwłoką wynikłą z winy Zamawiającego lub siłą wyższą: zostanie
wystawiona faktura końcowa w wysokości 10% wartości dostarczonego wyposażenia
elektrycznego w pierwszym dniu po upływie przedmiotowego okresu 12 miesięcy licząc od dnia
zawarcia umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści § 3 ust. 11 Załącznika nr 10 do SIWZ, który
otrzymuje następujące brzmienie:
„11. Podstawą wystawienia faktury jest protokół kompletności dostawy całości zamówienia

(wzór protokołu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy).

Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum
który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za
objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum
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w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze
wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za
objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy.
Protokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele stron wskazani w Umowie.”
5. Zamawiający modyfikuje część XVII ust. 1, który przyjmuje postać:
„1. Ofertę należy złożyć za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie Elektronicznego
Formularza Ofertowego w terminie do dnia 24.05.2021r. do godz. 09:45”
6. Zamawiający modyfikuje część XVIII ust. 1, który przyjmuje postać”
„1.Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu 24.05.2021r. do godz. 10:00”

Elektronicznie

przez
Tomasz podpisany
Tomasz Pierchała
2022.05.17
………….…………………..….
Pierchała Data:
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Marek Sobik

Olga
DegenhardtPojda
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