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Jaworzno, dn. 15.11.2012 r. 
 
 

 
Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót                       
w zakresie usunięcia wraz z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych 
„Biały Brzeg” Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie - sprawa nr 
60/2012/EEZP/MN 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie 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 poniżej 

cytujemy pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 1 

„W formularzu ofertowym w pkt. I została określona ilość osadu do usunięcia oraz 
zagospodarowania w ilości 270 770 m3. Poniżej tabeli jest napisana uwaga, że podana ilość 
jest wielkością szacunkową, która może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb 
Zamawiającego. Jednak we wzorze umowy w § 4 pkt 1 jest zapis mówiący, że podana 
łączna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty … brutto. Prosimy o informację, 
jak będzie rozwiązania sprawa w przypadku usunięcia i zagospodarowania większej niż 
założona przez Zamawiającego ilość osadu?”  
  

Odpowiedź: 

W formularzu ofertowym w pkt. I została określona przewidywana ilość osadu do usunięcia 
oraz zagospodarowania w ilości 270 770 m3. Zapis pod tabelą informujący, że podana ilość 
jest wielkością szacunkową, która może ulec zmianie w zależności od potrzeb 
Zamawiającego oznacza, że podana ilość osadu do usunięcia oraz zagospodarowania 
może być niższa, lecz nie mniejsza niż gwarantowana ilość 70%. 

Zamawiający nie dopuści do usunięcia i zagospodarowania osadu w większej ilości niż 
pozwoli na to kwota brutto określona w § 4 pkt 1 umowy.  
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Pytanie nr 2: 
„Prosimy o podanie zastosowania 8% stawki podatku VAT?” 
 
Odpowiedź: 
Usługa określona w przedmiocie zamówienia „Wykonanie robót  w zakresie usunięcia wraz z 
zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych ”Biały Brzeg” Zakładu Górniczego 
Sobieski w Jaworznie” zakwalifikowana została pod symbolem PKWiU 38.21.29 - jako 
„pozostałe usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne”.  
Usługa ta wymieniona jest w załączniku nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług w poz. 
149, a zgodnie z art. 41 ust.2 dla usług, które są ujęte w w/w załączniku stawka podatku VAT 
wynosi 8%.  
 
Pytanie nr 3 

„W pkt. II Ad B i C2) jest zapisana informacja, że trzeba dysonować 1 osobą – geodeta 

uprawnionym w zakresie 1 biegły sądowy. Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu.” 
 

Odpowiedź: 
Uprawnienia wynikają z Ustawy z dnia 17 maja 1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” 
(Dz. U. z 2010r. Nr 193. poz. 1287) art. 43, a „biegły sądowy” z Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. z 2005 Nr15 
poz. 133). 

Pytanie nr 4: 
„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie posiadania uprawnień do wykonania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca będzie posiadał zezwolenia(e) (decyzje) 
właściwych organów administracji na transport i zagospodarowanie (odzysk) odpadów 
w niezbędnej ilości o kodzie 01 04 12 – odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 
kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 (odpady z osadnika wód dołowych) 
określone w Ustawie o odpadach z dnia 27.4.2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 
z późniejszymi zmianami) ważną przez cały okres realizacji umowy. 
  

Z uwagi na brak precyzyjnego określenia ciężaru właściwego 1 m3 odpadu a co za tym idzie 
niemożliwością oszacowania dokładnej ilości odpadów wyrażonej w tonach. 
 

Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku gdy wykonawca złoży 
oświadczenie że w przypadku gdy ważność zezwolenia jest krótsza przedłoży 
zamawiającemu przed końcem terminu i ilości obowiązującej decyzji, nową ważną  na 
pozostała ilość oraz okres realizacji umowy pod rygorem kar umownych?” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w związku z zapytaniem, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ. 
 
1. W Sekcji II Ad. A SIWZ przed zmianą było: 
 
„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca będzie posiadał zezwolenia(e) (decyzje) 
właściwych organów administracji na transport i zagospodarowanie (odzysk) odpadów 
w niezbędnej ilości o kodzie 01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 
kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 (odpady z osadnika wód dołowych) 
określone w Ustawie o odpadach z dnia 27.4.2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z 
późniejszymi zmianami) ważną przez cały okres realizacji umowy. 
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Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty 
dokument w postaci: 

 decyzji właściwych organów administracyjnych na transport oraz zagospodarowanie 
(odzysk) odpadów w niezbędnej ilości, o kodzie 01 04 12 - odpady powstające przy 
płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 (odpady 
z osadnika wód dołowych) (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi 
zmianami). Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania przez Wykonawcę osobnej 
decyzji na transport a osobnej na gospodarowanie odpadami o podanym kodzie i w 
niezbędnej ilości, 

 oświadczenia, że w przypadku gdy ważność ww. decyzji będzie krótsza od 
obowiązywania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed końcem terminu 
obowiązywania dotychczasowej, nową decyzję ważną na pozostały okres realizacji 
umowy. (Oświadczenie zgodne ze wzorem zamieszczonym w pkt. 2 załącznika nr 5 do 
SIWZ). 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, z podmiotem 
posiadającym stosowne decyzje, zgodnie z zapisami określonymi w art. 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (w sekcji V SIWZ znajdują się informacje dla 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).” 
 
 
Po zmianie w Sekcji II Ad. A SIWZ jest: 
 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca będzie posiadał zezwolenia(e) (decyzje) 
właściwych organów administracji na transport i zagospodarowanie (odzysk) odpadów           
o kodzie 01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż 
wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 (odpady z osadnika wód dołowych) określone w Ustawie 
o odpadach z dnia 27.4.2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi 
zmianami) ważną przez cały okres realizacji umowy. 

  

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty 
dokument w postaci: 

 decyzji właściwych organów administracyjnych na transport oraz zagospodarowanie 
(odzysk) odpadów o kodzie 01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 
kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 (odpady z osadnika wód dołowych) 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami). Zamawiający dopuszcza 
możliwość posiadania przez Wykonawcę osobnej decyzji na transport a osobnej na 
gospodarowanie odpadami o podanym kodzie. 

 oświadczenia, że w przypadku gdy ważność ww. decyzji będzie krótsza od 
obowiązywania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed końcem terminu 
obowiązywania dotychczasowej, nową decyzję ważną na pozostały okres realizacji 
umowy. (Oświadczenie zgodne ze wzorem zamieszczonym w pkt. 2 załącznika nr 5 do 
SIWZ). 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, z podmiotem 
posiadającym stosowne decyzje, zgodnie z zapisami określonymi w art. 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (w sekcji V SIWZ znajdują się informacje dla 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

 
 
 



Strona 4 z 5 

 
 
 

 
2. W pkt. 2 ppkt 9) załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” przed 

zmianą było: 
 

„Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zadania musi posiadać wszystkie 
niezbędne decyzje administracyjne pozwalające na transport i zagospodarowanie 
odpadów w niezbędnej ilości, o kodzie 01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu 
i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11, obowiązujące, co 
najmniej na czas wykonywania przedmiotu umowy.”  

 
Po zmianie w pkt. 2 ppkt 9) załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” 
jest: 

  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zadania musi posiadać wszystkie 
niezbędne decyzje administracyjne pozwalające na transport i zagospodarowanie 
odpadów o kodzie 01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin 
inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11, obowiązujące, co najmniej na czas 
wykonywania przedmiotu umowy.  

  
3. W  §5 ust. 11 załącznika nr 7 do SIWZ „Projekt umowy” przed zmianą było: 

 

„Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopie 
zezwoleń (decyzji) właściwych organów administracji na transport i zagospodarowanie 
odpadów, w niezbędnej ilości, o kodzie, 01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu 
i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 określonych w Ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi 
zmianami) obowiązujące przez cały okres realizacji umowy. W przypadku niedostarczenia 
w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy w/w zezwoleń (decyzji) uznaje się, że 
Wykonawca odstępuje od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. Zamawiający naliczy wówczas kary zgodnie z § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej 
umowy. Gdy zezwolenia (decyzje) nie obejmują całego okresu obowiązywania umowy, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne zezwolenia (decyzje) najpóźniej na dzień 
przed wygaśnięciem obowiązujących pod sankcją określoną w § 7 ust. 1 lit. d) niniejszej 
umowy.” 
 
Po zmianie W  §5 ust. 11 załącznika nr 7 do SIWZ „Projekt umowy” jest: 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopie 
zezwoleń (decyzji) właściwych organów administracji na transport i zagospodarowanie 
odpadów, o kodzie, 01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin 
inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) 
obowiązujące przez cały okres realizacji umowy. W przypadku niedostarczenia w ciągu 14 
dni od dnia zawarcia umowy w/w zezwoleń (decyzji) uznaje się, że Wykonawca odstępuje 
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Zamawiający naliczy 
wówczas kary zgodnie z § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy. Gdy zezwolenia (decyzje) nie 
obejmują całego okresu obowiązywania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
aktualne zezwolenia (decyzje) najpóźniej na dzień przed wygaśnięciem obowiązujących 
pod sankcją określoną w § 7 ust. 1 lit. d) niniejszej umowy. 
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W związku z ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 
38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania               
i otwarcia ofert. 

1. W sekcji XII, pkt 4 SIWZ  

było: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do 
dnia 27.11.2012 r. do godz. 10:00” 

jest: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do 
dnia 11.12.2012 r. do godz. 09:00 

 

2. W sekcji XII, pkt 6 SIWZ: 

było: 

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.11.2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego 
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój 
nr 8.” 

 
jest: 

 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.12.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój 
nr 8. 

 
 

 


