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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej 
do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy 
wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian 
na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A”  
 

 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ  

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki 
łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych 
opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki 
likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A”, na podstawie 
art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz 
odpowiedzi Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 1:  

 
„W związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki 
łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych 
opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki 
likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A. - nr sprawy 
45/2011/EEZP/MN zwracamy się z propozycją wprowadzenia zmiany do SIWZ - zał. nr 8 
Projekt umowy dotyczącej waloryzacji ceny w przypadku zmiany ceny materiału (walcówki). 
Proponujemy umieszczenie w projekcie następujących zapisów: 
 
„W trakcie trwania umowy ceny jednostkowe, cena łączna netto i cena łączna brutto umowy 
będzie indeksowana na następujących warunkach;  

1. Indeksacja   cen   nastąpi   w   oparciu   o   miesięczne   wskaźniki   cen   produkcji 
sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowane na 
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stronach internetowych Głównego      Urzędu    Statystycznego    w    dziale     Ceny    
w    Gospodarce  Narodowej http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm 

2. Indeksacja cen liczona będzie w oparciu o kwartalny wskaźnik indeksacji cen żeliwa, 
stali i żelazostopów przy czym każdy kwartał będą stanowić 3 kolejne miesiące, 
począwszy od miesiąca, który następuje po miesiącu bazowym. 

3. Za miesiąc bazowy przyjmuje się miesiąc otwarcia ofert. 
4. Miesięczne wskaźniki zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów wyliczane będą w 

stosunku do miesiąca bazowego z dokładnością do jednego miejsca po przecinku 
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, według wzorów: 

 
W 1=(WxC1)/100 
W 2=(W1xC2)/100 
W 3=(W2xC3)/100 
 

gdzie; 
W- miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa stali i żelazostopów w ostatnim miesiącu 
poprzedniego kwartału w stosunku do miesiąca bazowego; dla miesiąca bazowego 
wskaźnik W=100, 
C1 - miesięczny wskaźnik zmian cen w stosunku do miesiąca poprzedniego dla 
pierwszego miesiąca kwartału, cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - 
żeliwo, stal i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu 
Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej 
http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm 
C2 - miesięczny wskaźnik zmian cen w stosunku do miesiąca poprzedniego dla 
drugiego miesiąca kwartału, cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - 
żeliwo, stali i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu 
Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej 
http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm 
C3 - miesięczny wskaźnik zmian cen w stosunku do miesiąca poprzedniego dla 
trzeciego miesiąca kwartału, cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - 
żeliwo, stali i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu 
Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej 
http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm 
 

5. Kwartalny wskaźnik indeksacji cen liczony będzie w oparciu o miesięczne wskaźniki 
zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, według wzoru; 

 

Wi=
3

W+W+W 321  

 
gdzie; 
Wi- kwartalny wskaźnik indeksacji cen  
W1 - miesięczny wskaźnik 2tnian cen żeliwa, stali i żelazostopów w pierwszym 
miesiącu kwartału w stosunku do 
miesiąca bazowego,  
W2 - miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w drugim miesiącu 
kwartału w stosunku do miesiąca bazowego,  
W3 - miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów liczony w trzecim 
miesiącu kwartału w stosunku do miesiąca bazowego. 

 
6.  Indeksacja cen jednostkowych obliczana będzie wg wzoru; 

 

Ci   =
100

 x WC io  
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gdzie; 
Ci- cena po indeksacji 
Co-cena ofertowa 
Wi - kwartalny wskaźnik indeksacji cen 

 
7. Indeksacja będzie obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji danych przez GUS 

(data na strome internetowej http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm 
które obejmują ostatni miesiąc zamykający kwartał, pod warunkiem, że kwartalny 
wskaźnik indeksacji cen w stosunku do miesiąca bazowego przekroczy ±5%. 
 

8. Indeksacja cen jednostkowych określonych w umowie zostanie wprowadzona 
aneksem do umowy sporządzonym przez Zamawiającego. Nowe ceny jednostkowe 
będą obowiązywały dla dostaw zrealizowanych od dnia indeksacji. 
 

9. Ceny Jednostkowe będą ulegać kolejnej indeksacji po 14 dniach od daty 
opublikowania przez GUS wskaźnika średniej zmiany cen żeliwa, stali                                 
i żelazostopów, za ostatni miesiąc zamykający kolejny kwartał, pod warunkiem, że 
kwartalny wskaźnik indeksacji cen w stosunku do miesiąca bazowego przekroczy 
±5%. W przypadku, gdy kwartalny wskaźnik indeksacji cen w stosunku do miesiąca 
bazowego nie przekroczy ±5%, w kolejnym okresie będą obowiązywać ceny z oferty 
przetargowej. 

 
Umieszczenie powyższego zapisu pozwoli na zminimalizowanie ryzyka dla obydwu 

stron związanego ze zmianą zewnętrznych warunków realizacji zamówienia, a także 
umożliwi uzyskanie przez Zamawiającego niższej ceny. 
 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, tj. nie przewiduje możliwości indeksacji cen                     
w trakcie trwania umowy, która będzie zawarta na podstawie przedmiotowego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 
Pytanie nr 2  
 
„Przedsiębiorstwo „XXXXXXXXX" Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości 
wprowadzenia do SIWZ nr 45/2011/EEZP/MN indeksacji cenowej dla górniczych siatek 
okładzinowych opinki wyrobisk korytarzowych w oparciu o wskaźnik cen żeliwa, stali                       
i żelazostopów publikowanych kwartalnie przez Główny Urząd Statystyczny. 
Wniosek swój motywujemy niestabilną sytuacją materiałowo - cenową na rynku krajowym                   
w tym roku i nadchodzącym 2012r. oraz tym, że Kompania Węglowa S.A. w swoich 
przetargach publicznych przeprowadza kwartalną indeksację cenową na w/w wyroby.” 
 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, tj. nie przewiduje możliwości indeksacji cen                     
w trakcie trwania umowy, która będzie zawarta na podstawie przedmiotowego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 


