
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wydział Zamówień Publicznych 
ul. Grunwaldzka 37 
43-600 Jaworzno 
tel. +48 32 618 54 31 
fax.+48 32 615 08 62 
 
 
Jaworzno, dnia 15.11.2012 r. 
 
 
 
Sprawa nr 56/2012/EEZP/AP 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w  post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów 
technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”.  

 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów 
technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej 
cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonujemy 
zmiany SIWZ. 
 
 
Pytanie 1 

Z uwagi na koszty stałe, jakie Wykonawca musi ponieść w celu zapewnienia wykonania 
zamówienia, podstawowe znaczenia przy kalkulacji i ostatecznym określeniu ceny 
jednostkowej, oferowanej w przetargu, ma gwarancją Zamawiającego, zapewnienia 
optymalnego załadunku wagonów Wykonawcy. 

 
• Czy Zamawiający gwarantuje – dla części nr 1, 2 i 5 – załadunek wagonów ilością 

odpadów technologicznych nie mniejszą niŜ 50,00 Mg na kaŜdy wagon? 

Odpowiedź: 

Nie. 
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• JeŜeli Zamawiający nie gwarantuje – dla części Nr 1 – załadunku odpadów 
technologicznych w ilości nie mniejszej niŜ 50,00 Mg na kaŜdy wagon, to jaką inną 
minimalną ilość odpadów na kaŜdym wagonie, Zamawiający gwarantuje? 

Odpowiedź: 

Zamawiający gwarantuje optymalne wykorzystanie skrzyni ładunkowych 
podstawianych wagonów. Ze względu na procesy technologiczne i ruchowe,  
tj. załadunek wagonów odbywa się poza miejscem waŜenia, nie moŜliwe jest 
określenie dokładnej minimalnej ilości odpadów w kaŜdym wagonie.  
Zamawiający natomiast gwarantuje, Ŝe uŜyte do realizacji zadania wahadła wagonowe 
będą wykorzystywane w 92 % ładowności wynikającej z róŜnicy pomiędzy sumą tar  
z belek i granic obciąŜenia kaŜdego wagonu, a tarą sprawdzoną wagonów. 
 

• JeŜeli Zamawiający nie gwarantuje – dla części Nr 2 – załadunku odpadów 
technologicznych w ilości nie mniejszej niŜ 50,00 Mg na kaŜdy wagon, to jaką inną 
minimalną ilość odpadów na kaŜdym wagonie, Zamawiający gwarantuje? 

Odpowiedź: 

Zamawiający gwarantuje optymalne wykorzystanie skrzyni ładunkowych 
podstawianych wagonów. Ze względu na procesy technologiczne i ruchowe,  
tj. załadunek wagonów odbywa się poza miejscem waŜenia, nie moŜliwe jest 
określenie dokładnej minimalnej ilości odpadów w kaŜdym wagonie.  
Zamawiający natomiast gwarantuje, Ŝe uŜyte do realizacji zadania wahadła wagonowe 
będą wykorzystywane w 73 % ładowności wynikającej z róŜnicy pomiędzy sumą tar  
z belek i granic obciąŜenia kaŜdego wagonu, a tarą sprawdzoną wagonów. 
 

• JeŜeli Zamawiający nie gwarantuje – dla części Nr 5 – załadunku odpadów 
technologicznych w ilości nie mniejszej niŜ 50,00 Mg na kaŜdy wagon, to jaką inną 
minimalną ilość odpadów na kaŜdym wagonie, Zamawiający gwarantuje? 

Odpowiedź: 

Zamawiający gwarantuje optymalne wykorzystanie skrzyni ładunkowych 
podstawianych wagonów. Ze względu na procesy technologiczne i ruchowe,  
tj. załadunek wagonów odbywa się poza miejscem waŜenia, nie moŜliwe jest 
określenie dokładnej minimalnej ilości odpadów w kaŜdym wagonie.  
Zamawiający natomiast gwarantuje, Ŝe uŜyte do realizacji zadania wahadła wagonowe 
będą wykorzystywane w 73 % ładowności wynikającej z róŜnicy pomiędzy sumą tar  
z belek i granic obciąŜenia kaŜdego wagonu, a tarą sprawdzoną wagonów. 

 
 
Pytanie 2 

W załączniku nr 7 do SIWZ, w § 3 ust. 9 Zamawiający podaje iŜ: „ W sytuacjach 
awaryjnych, przy opóźnieniach w odbiorze odpadów, w celu utrzymania ciągłości ruchu 
ciągu technologicznego instalacji wzbogacających Zamawiający zorganizuje przewóz 
odpadów na miejsce magazynowania na terenie zakładów górniczych oraz późniejszy ich 
załadunek do wagonów, a kosztami tych czynności obciąŜy Wykonawcę” Zapis ten 
sugeruje obciąŜenie kosztami Wykonawcy, niezaleŜnie od tego czy za opóźnienia  
w odbiorach winę ponosi Wykonawca, czy teŜ jej nie ponosi. 
• Czy Zamawiający dokona modyfikacji poprzez zmianę zapisu na: „W sytuacjach 

awaryjnych, przy opóźnieniach w odbiorze odpadów (zawinionych przez Wykonawcę), 
w celu utrzymania ciągłości ruchu ciągu technologicznego instalacji wzbogacających 
Zamawiający zorganizuje przewóz odpadów na miejsce magazynowania na terenie 
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zakładów górniczych oraz późniejszy ich załadunek do wagonów, a kosztami tych 
czynności obciąŜy Wykonawcę”? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 7 do SIWZ, § 3 ust. 9, który 
otrzymuje brzmienie: 
9. W sytuacjach awaryjnych, przy opóźnieniach w odbiorze odpadów (zawinionych 

przez Wykonawcę), w celu utrzymania ciągłości ruchu ciągu technologicznego 
instalacji wzbogacających Zamawiający zorganizuje przewóz odpadów na miejsce 
magazynowania na terenie zakładów górniczych oraz późniejszy ich załadunek  
do wagonów, a kosztami tych czynności obciąŜy Wykonawcę. 

Ilość maksymalnie gromadzonych odpadów nie moŜe przekroczyć 1000 ton na 
terenie ZG Janina oraz 1000 t na terenie ZG Sobieski. Po przekroczeniu tych ilości 
zostaną Wykonawcy naliczone kary umowne za opóźnienie w odbiorze odpadów 
zgodnie z § 7 ust. 2 lit b., za okres w którym wystąpiło ww. przekroczenie ilości 
gromadzonych odpadów. Kara naliczana jest odrębnie dla kaŜdego z miejsc 
gromadzenia odpadów (Zakładów Górniczych). 

 
 

Pytanie 3 

W załączniku nr 1 do SIWZ, w punktach 5.4, 6.4, 7.5, 8.5, 9.4 oraz 10.5 Zamawiający,  
w odniesieniu do kaŜdej z części zamówienia ustalił, iŜ minimalny poziom odbioru 
odpadów w całym okresie obowiązywania umowy wyniesie 80% deklarowanej ilości. 
Zapis tej lub podobnej treści nie został jednak zamieszczony w projekcie umowy, 
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Projekt umowy przewiduje z kolei zapis § 5 ust. 4, 
wedle którego Wykonawca nie ma prawa dochodzić jakichkolwiek roszczeń, w tym 
odszkodowawczych od Zamawiającego, w przypadku, gdy suma zamówień będzie niŜsza 
od wartości określonej w ust. 2. 
Wskazane wyŜej zapisy Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 7 do SIWZ prowadzą  
do odmiennych wniosków, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści SIWZ  
w tym zakresie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy poprzez 
dodanie w § 5 zapisu następującej treści: „Gwarantowany minimalny poziom odbioru 
odpadów w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 80% wartości określonej  
w ust. 2” oraz usunięcie zapisu z ust. 4 brzmiącego: „Wykonawca nie ma prawa 
dochodzić jakichkolwiek roszczeń,  w tym odszkodowawczych od Zamawiającego,  
w przypadku, gdy suma zamówień będzie niŜsza od wartości określonej w ust. 2.” 
 
 
Pytanie 4 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zezwolenie na przeprowadzenie wizji lokalnej 
odpadów będących przedmiotem postępowania przetargowego na  „Odbiór i gospodarcze 
wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” nr 56/2012/EEZP/AP. Specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia zawiera jedynie informację na temat kodu odpadów oraz ich 
uziarnienia, zapoznania się z innymi cechami fizycznymi jest dla nas niezbędne w celu 
prawidłowego oszacowania kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów. 
Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 
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Odpowiedź: 

WyraŜamy zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej odpadów, będących przedmiotem 
postępowania przetargowego na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów 
technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”, przez firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym. 
Osobami kontaktowymi są: 

dla ZG Sobieski  - Artur Dubiel   tel. 32 618 5570 
dla ZG Janina  - Bogdan Szeląg tel. 32 627 0572 

 


