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Jaworzno, dn. 15.01.2013 r. 
 
 

 
Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Drążenie wyrobisk górniczych 
kamiennych przy pomocy materiałów wybuchowych w Południowym Koncernie Węglowym 
S.A – Zakładzie Górniczym JANINA w Libiążu” - sprawa nr 78/2012/EEZP/MN 
 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na „Drążenie wyrobisk górniczych kamiennych przy pomocy materiałów 

wybuchowych w Południowym Koncernie Węglowym S.A – Zakładzie Górniczym JANINA             

w Libiążu”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy 

pytanie Wykonawcy i udzielamy odpowiedzi.  

 
Pytanie  
 
„W związku z ogłoszeniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do sprawy nr 
78/2012/EEZP/MN w temacie „Drążenie wyrobisk górniczych kamiennych przy pomocy 
materiałów wybuchowych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym 
JANINA w Libiążu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o 
obniżenie wartości opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia do 1 000 000zł (jeden milion złotych). 
Koszt ubezpieczenia OC na wartość 2 000 000zł będzie dodatkowym składnikiem oferty 
cenowej w przedmiotowym przetargu, ponieważ inni nasi kontrahenci wymagają polisy OC 
wartości do 1 000 000zł (jeden milion złotych)” 
 
Odpowiedź: 
 
W związku z otrzymanym zapytaniem Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zmienia treść zapisów SIWZ: 

 
1. Sekcja II, Ad. D, pkt. 2 SIWZ  

 
przed zmianą było: 
„Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                       
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie 
mniejszą niż 2.000.000,00 zł. 
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty: 



 

 
 
 

- opłaconą polisę OC, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż wyżej wymieniona 
kwota; 

- oświadczenie, zgodne z pkt. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ” 

 
po zmianie jest: 
Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                       
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie 
mniejszą niż 1.000.000,00 zł. 
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty: 

- opłaconą polisę OC, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż wyżej wymieniona 
kwota; 

- oświadczenie, zgodne z pkt. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ 
 

2. Zał. nr 5 do SIWZ „Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej”, pkt. 6  
 

przed zmianą było: 
„Oświadczamy, że będziemy ubezpieczeni przez cały okres realizacji umowy na sumę nie 
mniejszą niż 2.000.000,00 zł. W przypadku, gdy załączona do oferty polisa OC utraci 
ważność po upływie terminu składania ofert, a przed dniem zawarcia umowy – 
dostarczymy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed zawarciem umowy 
najpóźniej w dniu jej zawierania – pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od 
zawarcia umowy. Ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy najpóźniej w ostatnim 
dniu obowiązywania poprzedniej polisy – pod rygorem zastosowania przez 
Zamawiającego kar umownych.”  
 

po zmianie jest: 
Oświadczamy, że będziemy ubezpieczeni przez cały okres realizacji umowy na sumę nie 
mniejszą niż 1.000.000,00 zł. W przypadku, gdy załączona do oferty polisa OC utraci 
ważność po upływie terminu składania ofert, a przed dniem zawarcia umowy – 
dostarczymy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed zawarciem umowy 
najpóźniej w dniu jej zawierania – pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od 
zawarcia umowy. Ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy najpóźniej w ostatnim 
dniu obowiązywania poprzedniej polisy – pod rygorem zastosowania przez 
Zamawiającego kar umownych.  
 

3. Zał. nr 7 a i 7 b do SIWZ „Projekt umowy” § 7 Obowiązki Wykonawcy pkt. 21  
 

przed zmianą było: 
„Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 
2 000 000,00 zł  przez cały okres realizacji umowy.”  

  
po zmianie jest: 
Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 
1 000 000,00 zł  przez cały okres realizacji umowy.  

 

 



 

 
 
 

Ponadto Zamawiający zmienia treść następujących zapisów SIWZ: 

4. Zał. nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. VI, ppkt. 2.1 a) 
 

przed zmianą było: 
„torkretowanie stropu i ociosów wyrobiska” 

 
po zmianie jest: 
torkretowanie stropu i ociosów wyrobiska (parametry torkretu: średnia grubość warstwy 
torkretu- betonu natryskowego minimum 0,12 m; wytrzymałość na ściskania minimum 
35,0 MPa; wodoszczelność co najmniej W-4; przyczepność do podłoża powyżej 2 MPa; 
odporność na degradację przez co najmniej 20 lat w środowisku wodnym chodników 
wodnych oraz w atmosferze ZG Janina; konfekcjonowanie mieszanki betonowej na 
powierzchni o określonej recepturze gwarantującej otrzymanie betonu natryskowego 
jednorodnego w miejscu jego stosowania na dole ZG Janina), 
 

5. Zał. nr 1 do SIWZ pkt. VI, ppkt. 3.1 a)  
 

przed zmianą było: 
„betonowanie spągu wyrobiska” 
 
po zmianie jest: 
betonowanie spągu wyrobiska (parametry betonu: średnia grubość warstwy betonu 
minimum 0,15 m; klasa betonu C16/20 (wg normy PN-EN 206-1); wodoszczelność co 
najmniej W-4; zwiększona odporność na korozję chemiczną; odporność na degradację 
przez co najmniej 20 lat w środowisku wodnym chodników wodnych oraz w atmosferze 
ZG Janina) 
 

6. Zał. nr 5 do SIWZ „Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej” pkt. 4 
 
przed zmianą było: 

„Oświadczamy, że dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia jednego  
przodka, urządzeniami przodkowymi (podajnikami, pompami przodkowymi, pompami do 
urządzeń odpylających, sprężarkami, agregatami hydraulicznymi, wyłącznikami 
zasilającymi, wyposażeniem elektrycznym zgodnym z Zintegrowanymi Systemami 
Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym w Zakładzie Górniczym Janina - 
zał. nr 5), które spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych 
(Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w deklaracjach zgodności WE.*  

(przy składaniu oferty na jedną część zamówienia)” 

 
po zmianie jest: 
Oświadczamy, że dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia jednego  
przodka, urządzeniami przodkowymi (podajnikami, pompami przodkowymi, pompami do 
urządzeń odpylających, sprężarkami, agregatami hydraulicznymi, wyłącznikami 
zasilającymi, wyposażeniem elektrycznym zgodnym z Zintegrowanymi Systemami 
Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym w Zakładzie Górniczym Janina - 
zał. nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia), które spełniają warunki zawarte w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów 
do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w 
deklaracjach zgodności WE.*  

(przy składaniu oferty na jedną część zamówienia) 



 

 
 
 

 

7. Zał. nr 5 do SIWZ „Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej” pkt. 5 
 

przed zmianą było: 
Oświadczamy, że dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia dwóch  
przodków, urządzeniami przodkowymi (podajnikami, pompami przodkowymi, pompami 
do urządzeń odpylających, sprężarkami, agregatami hydraulicznymi, wyłącznikami 
zasilającymi, wyposażeniem elektrycznym zgodnym z Zintegrowanymi Systemami 
Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym w Zakładzie Górniczym Janina - 
zał. nr 5), które spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych 
(Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w deklaracjach zgodności WE.* 
(przy składaniu oferty na dwie części zamówienia) 
 
po zmianie jest: 
Oświadczamy, że dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia dwóch  
przodków, urządzeniami przodkowymi (podajnikami, pompami przodkowymi, pompami 
do urządzeń odpylających, sprężarkami, agregatami hydraulicznymi, wyłącznikami 
zasilającymi, wyposażeniem elektrycznym zgodnym z Zintegrowanymi Systemami 
Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym w Zakładzie Górniczym Janina - 
zał. nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia), które spełniają warunki zawarte w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów 
do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w 
deklaracjach zgodności WE.* 
(przy składaniu oferty na dwie części zamówienia) 
 

 
Zamawiający w celu usprawnienia sporządzenia przez Wykonawców oferty, poniżej 
zamieszcza załącznik nr 5 do SIWZ „Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności 
technicznej” z uwzględnionymi zmianami. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Załącznik do wyjaśnień SIWZ z dnia 15.01.2013r. 
Załącznik nr 5 do SIWZ z uwzględnionymi zmianami.  

(wzór) 
……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
              (miejscowość) 

 
OŚWIADCZENIA   WYKONAWCY 

dotyczące zdolności technicznej  
 
 
w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Drążenie wyrobisk górniczych kamiennych przy pomocy 
materiału wybuchowego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie 
Górniczym Janina w Libiążu.” – sprawa nr 78/2012/EEZP/MN. 

 

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału 
podwykonawców /* 

lub 

Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców /* 

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/* 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
       */ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić 

 
 

2. Oświadczamy, że dysponujemy osobami w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym Prawem geologicznym i górniczym z 
dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. nr 163, poz. 981) wraz z aktami wykonawczymi, które 
posiadają: 

 stwierdzenia kwalifikacji dla osób ujętych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 15.12.2011 r. (Dz. U. Nr 275, poz. 1628) w sprawie kwalifikacji w zakresie 
górnictwa i ratownictwa górniczego, 

 kwalifikacje i uprawnienia niezbędne  do uzyskania upoważnień KRZG dla 
wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego, 

 doświadczenie zawodowe niezbędne  przy wykonywaniu robót stanowiących 
przedmiot zamówienia i zostaną przeszkoleni przed podjęciem robót. 

 

3. Oświadczamy, że dostarczymy zaświadczenia kwalifikacyjne, stwierdzenia kwalifikacji  
i upoważnienia osób do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji do zatwierdzenia przez 
Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego wydane w oparciu o obowiązujące przepisy, 
pracowników przewidzianych do realizacji umowy oraz zaświadczenia o odbyciu 
wymaganego szkolenia nie później niż w dniu zawarcia umowy do Działu BHP i szkolenia 
w ZG Janina w Libiążu. 

 

4. Oświadczamy, że dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia jednego  
przodka, urządzeniami przodkowymi (podajnikami, pompami przodkowymi, pompami do 
urządzeń odpylających, sprężarkami, agregatami hydraulicznymi, wyłącznikami 
zasilającymi, wyposażeniem elektrycznym zgodnym z Zintegrowanymi Systemami 
Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym w Zakładzie Górniczym Janina - 



 

 
 
 

zał. nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia), które spełniają warunki zawarte w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów 
do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w 
deklaracjach zgodności WE.*  

(przy składaniu oferty na jedną część zamówienia) 

  

5. Oświadczamy, że dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia dwóch  
przodków, urządzeniami przodkowymi (podajnikami, pompami przodkowymi, pompami 
do urządzeń odpylających, sprężarkami, agregatami hydraulicznymi, wyłącznikami 
zasilającymi, wyposażeniem elektrycznym zgodnym z Zintegrowanymi Systemami 
Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym w Zakładzie Górniczym Janina - 
zał. nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia), które spełniają warunki zawarte w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów 
do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w 
deklaracjach zgodności WE.* 

(przy składaniu oferty na dwie części zamówienia) 

 

* - niepotrzebne oświadczenie należy skreślić (pkt. 4 lub pkt. 5) 

 

6. Oświadczamy, że będziemy ubezpieczeni przez cały okres realizacji umowy na sumę nie 
mniejszą niż 1.000.000,00 zł. W przypadku, gdy załączona do oferty polisa OC utraci 
ważność po upływie terminu składania ofert, a przed dniem zawarcia umowy – 
dostarczymy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed zawarciem umowy 
najpóźniej w dniu jej zawierania – pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od 
zawarcia umowy. Ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy najpóźniej w 
ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy – pod rygorem zastosowania przez 
Zamawiającego kar umownych.  

 

 

 
 
 

 
…………..……………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 


