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Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w  post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Wykonanie robót w zakresie usunięcia wraz  
z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych „Biały Brzeg” Zakładu 
Górniczego Sobieski w Jaworznie”.  

 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚĆI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Wykonanie robót w zakresie usunięcia wraz  
z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych „Biały Brzeg” Zakładu Górniczego 
Sobieski w Jaworznie”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej 
cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego, a takŜe dokonujemy 
zmiany SIWZ. 
 
 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający gwarantuje minimalny poziom odbioru odpadów w okresie obowiązywania 
umowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający gwarantuje minimalny poziom odbioru odpadów w okresie obowiązywania 
umowy, jednakŜe gwarancja ta nie obejmuje sytuacji, w których niewykonanie tego 
minimalnego poziomu odbioru nastąpi w skutek okoliczności niezawinionych przez 
Zamawiającego. Oznacza to w szczególności, Ŝe Zamawiający nie będzie ponosił Ŝadnej 
odpowiedzialności za niewykonanie minimalnego poziomu odbioru z przyczyn innych niŜ 
zawinione przez Zamawiającego. 
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Pytanie nr 2 
Ile wynosi gwarantowany minimalny poziom odbioru odpadów w całym okresie 
obowiązywania umowy? 
 
Odpowiedź: 
Gwarantowany minimalny poziom odbioru odpadów w całym okresie obowiązywania 
umowy wynosi 50% odpadów przewidzianych do wybrania czyli 102 602 m3, co musi być 
zgodne z harmonogramem, który ma sporządzić Wykonawca, zgodnie z SIWZ IV ust.6. 
 
 
Pytanie nr 3 
Czy realizacja zamówienia będzie następować w równych, miesięcznych częściach w czasie 
obowiązywania umowy? 
 
Odpowiedź: 
Realizacja zamówienia będzie następować wg harmonogramu sporządzonego przez 
Wykonawcę, zgodnie z SIWZ  IV ust. 6. Wykonawca jest zobligowany do odbioru odpadów 
przewidzianych do wybrania w roku 2012 do 30% tj., do 61 561,20 m3. 
 
 
Pytanie nr 4 
Ile wynosi szacowany minimalny poziom odbioru odpadów w poszczególnych miesiącach  
w czasie obowiązywania umowy? 
 
Odpowiedź:  
Realizacja zamówienia będzie następować wg harmonogramu sporządzonego przez 
Wykonawcę, zgodnie z SIWZ  IV ust. 6.  
 
 
Pytanie nr 5 
W jakim terminie Zamawiający będzie sporządzać protokoły częściowe odbioru,  
opracowywane w oparciu o obmiary geodezyjne, wykonane przez słuŜby mierniczo-
geologiczne? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie sporządzać protokoły częściowe odbioru, opracowane w oparciu  
o obmiary geodezyjne, wykonane przez słuŜby mierniczo-geologiczne do pięciu dni 
roboczych miesiąca następnego. 
 
 
Pytanie nr 6 
Czy wyniki zawarte w protokołach częściowych odbioru, sporządzanych w oparciu  
o obmiary geodezyjne wykonane przez słuŜby mierniczo-geologiczne, o których mowa w § 3 
ust. 2 umowy, będą bezwzględnie wiąŜące dla Wykonawcy, czy w przypadku ich 
kwestionowania przez Wykonawcę, Wykonawca moŜe Ŝądać przeprowadzenia komisyjnych 
obmiarów geodezyjnych? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca moŜe Ŝądać przeprowadzenia komisyjnych obmiarów geodezyjnych  
w przypadku ich kwestionowania.  
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Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 7 ust. 1e Projektu Umowy na: „w przypadku 
zawinionego przez Wykonawcę, przekroczenia wartości ujętej w pozwoleniu wodno-prawnym, 
dotyczącej stopnia zanieczyszczenia wód odprowadzanych do zlewni rzeki Przemszy, 
wskazanej w § 5 ust. 12 umowy, tj. powyŜej 35mg/dm3, z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, wysokość kary zostanie ustalona zgodnie z zasadami 
wynikającymi z obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 16.09.2011 w sprawie kar za 
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi na rok 2012, wraz  
z późniejszymi zmianami, lecz w wysokości nie większej niŜ 10% kwoty netto określonej w § 4 
ust.1"? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 7 ust. 1e Projektu Umowy na: „w przypadku 
zawinionego przez Wykonawcę, przekroczenia wartości ujętej w pozwoleniu wodno-prawnym, 
dotyczącej stopnia zanieczyszczenia wód odprowadzanych do zlewni rzeki Przemszy, 
wskazanej w § 5 ust. 12 umowy, tj. powyŜej 35mg/dm3, z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, wysokość kary zostanie ustalona zgodnie z zasadami 
wynikającymi z obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 16.09.2011 w sprawie kar za 
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi na rok 2012, wraz  
z późniejszymi zmianami, lecz w wysokości nie większej niŜ 10% kwoty netto określonej w § 4 
ust.1". 
 
 
Pytanie nr 8 
Czy kary umowne, dotyczą takŜe przekroczenia wartości ujętej w pozwoleniu wodno-
prawnym, dotyczącej stopnia zanieczyszczenia wód odprowadzanych do zlewni rzeki Przemszy, 
w czynnej części osadnika (nieobjętej eksploatacją odpadów)? 
 
Odpowiedź: 
Kary umowne, nie dotyczą przekroczenia wartości ujętej w pozwoleniu wodno-prawnym, 
dotyczącej stopnia zanieczyszczenia wód odprowadzanych do zlewni rzeki Przemszy, w czynnej 
części osadnika (nieobjętej eksploatacją odpadów). 
 
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający - w celu dokonania przez Wykonawcę obliczeń zdolności sedymentacyjnej, 
czynnej części osadnika - moŜe podać graniczne parametry (maksymalne) w okresie realizacji 
usługi tj.: m3 nadawy, stęŜenia zawiesiny w 1 dm3 nadawy? 
 
Odpowiedź: 
Graniczne parametry (maksymalne) w okresie realizacji usługi to: 
- 85 000 m3 nadawy/dobę 
- stęŜenie zawiesiny 0,4 g/dm3. 
 


