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zamówienia publicznego 
 

Sprawa nr: 49/2012/EEZP/IZ 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Zabudowa rurociągu ø185 do opuszczania mieszanin 
uszczelniających w szybie „Janina VI” oraz na podszybiu w poz. 500  
w Południowym Koncernie Węglowym SA – Zakład Górniczy Janina” 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Zabudowa rurociągu ø185 do opuszczania mieszanin 
uszczelniających w szybie „Janina VI” oraz na podszybiu w poz. 500 w Południowym 
Koncernie Węglowym SA – Zakład Górniczy Janina”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 1  

„Zamawiający w pkt.10.1 SIWZ ust.1 założył 60 dniowy termin płatności. Wnosimy do 

Zamawiającego o skrócenie ww. terminu do 30 dni.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 2  

„W par.3 pkt. 5 „Projektu umowy” wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisu dotyczącego 

terminu zapłaty na…” dni od daty wystawienia faktury VAT.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 3  

„Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisu par.3 pkt.8 tak, aby przelew wierzytelności  

z umowy na rzecz banku nie wymagał zgody Zamawiającego ”. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 4  

„Z uwagi na fakt, że ww. zadanie będzie zadaniem wielomiesięcznym, wnosimy do 

Zamawiającego o zabezpieczenie na rzecz Wykonawcy płatności ze strony Zamawiającego 

np. w postaci gwarancji bankowej zabezpieczającej płatności kontraktowe”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia jakiegokolwiek zabezpieczenia płatności na rzecz 

Wykonawcy. 

 
Pytanie 5 

„Zwracamy uwagę na definicję siły wyższej ”Projekt umowy”  i wnosimy do Zamawiającego                        

o wyrażenie zgody na dodanie w par.9 ust. 1 dodatkowego zdania o brzmieniu : nie uznaje 

się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to 

spowodowane  siłą wyższą”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 
Pytanie 6 

„Zgodnie z § 14 ust. 2 Projektu umowy strony umowy dopuszczają możliwość zmiany 

warunków umowy – z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. W myśl 

art. 144 ust. 1 pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający 

przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz warunki takiej zmiany. 

Jedyne zmiany jakie dopuścił Zamawiający w punkcie XVI SIWZ dotyczą możliwości zmiany 

ceny w umowie – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług  (VAT), 

obliczonej zgodnie z wzorem zamieszczonym w projekcie umowy. W związku z tym mogą to 

być jedyne zmiany zawartej umowy, pozostałe mogą być wprowadzone pod warunkiem, że 

mają charakter nieistotny. Z punktu widzenia zamówienia zwracamy się do Zamawiającego z 

propozycją szerszego katalogu zmian jakie mogą być wprowadzone do umowy, 

uwzględniając specyfikację zamówienia.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 14 ust. 2 Projektu umowy strony umowy dopuszczają 

możliwość zmiany warunków umowy – z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Tym samym Zamawiający odmawia wprowadzenia innych zmian do umowy. 
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Pytanie 7 

„Czy Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonanie podłączenia do rozdzielni znajdującej 

się w pobliżu szybu VI urządzeń elektrycznych o sumarycznej mocy 100kW i napięciu 500?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonanie podłączenia do stacji OST-5 rozdzielni 500 V 

znajdującej się około 150m od szybu „Janina VI”  w celu zasilenia urządzeń elektrycznych  

o sumarycznej mocy ok. 100kW i napięciu 500 V. Kabel zasilający w celu realizacji  

ww.  podłączenia będzie po stronie Wykonawcy i prowadzony będzie istniejącą estakadą 

kablową. 

 

Pytanie 8 

„Aktualnie cały zrąb szybu pokryty jest urządzeniami instalacji ogrzewania szybu.  

Czy zamawiający na czas prowadzenia robót objętych przetargiem zlikwiduje część tych 

urządzeń tak, aby możliwa była zabudowa przez Wykonawcę konstrukcji kół kierujących na 

zrębie.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający na czas prowadzenia robót objętych przetargiem zezwoli na dostosowanie 

istniejących urządzeń i instalacji ogrzewania szybu „Janina VI” tak, aby została zachowana 

funkcja ogrzewania szybu spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dnia 28.06.2002r z późniejszymi zmianami lub realizację zadania poza sezonem grzewczym. 

 

Pytanie 9 

„W SIWZ podano wymaganą średnicę rurociągu DN 185. Ze względu na max. ciśnienia nie 

przekraczającego 10 MPa, wystarczy dobrać grubość ścianki 10mm ( dla stali 20GB). 

Czy wobec powyższego Zamawiający zaakceptuje taka grubość ścianki czy zażąda większej 

( po uwzględnieniu np. rezerwy na zużycie) ?” 

Odpowiedź: 

Rurociąg DN 185 należy wykonać zgodnie Polską Normą PN-G-44001 ( Rurociągi stalowe 

do podsadzki hydraulicznej – Rury kołnierzowe). 

 

 

 


