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Wykonawcy zainteresowani 
post ępowaniem o udzielenie  

zamówienia publicznego 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Rozbudowę stacji odwadniania mułów dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. Zakładu Górniczego JANINA” 
 
 
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę stacji 
odwadniania mułów dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego 
JANINA” poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
 
Pytanie nr 1 
„Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku sekcja II C pkt 2 dot. osób niezbędnych do 
realizacji zamówienia tj.: Kierownik robot w branŜy konstrukcyjno – budowlanej                            
z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej, który posiada 
stwierdzenie kwalifikacji przez OUG co najmniej osoby średniego dozoru ruchu, specjalność 
budowlana, w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, posiada 
zaświadczenie o przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa i posiada 
aktualne ubezpieczenie OC, jeŜeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz stwierdzone kwalifikacje przez 
OUG w Częstochowie na podst. Art. 114 ust 1 dekretu z dnia 6 maja 1953 – prawo górnicze, 
wydane w dniu 12.07.1983r. dot. osoby wyŜszego dozoru i ruchu  w specjalności technicznej 
budowlanej w zakresie kierowania i nadzorowania robot przy budowie przenośników 
taśmowych w kopalniach zaliczanych do grupy i rodzaju zakładów górniczych określonych w 
par. 5 ust.2 pkt. 3a i w par. 5 ust.3 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia                
1 sierpnia 1966r.” 
 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe par. 5 ust. 2 pkt. 3a i par.5 ust. 3 pkt. 5 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1966r. (Dz. U. Nr 31 z 1966r. poz. 185), dotyczy 
odkrywkowych zakładów górniczych.  
W związku z powyŜszym  zamawiający nie uznaje spełnienia warunku sekcja II C pkt. 2 
SIWZ. 
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Pytanie nr 2 
„Urz. Nr 840/1 – br. instalacyjna – prosimy o doprecyzowanie symbolu pompy, podany 
symbol w dokumentacji SKA 6.02 wg producenta jest niewystarczający. 
Urz. Nr 840/2 – br. instalacyjna – prosimy o doprecyzowanie symbolu pompy, podany 
symbol w dokumentacji SKA 6.02 wg producenta jest niewystarczający.” 
  
 
Odpowiedź nr 2: 
Pompa typ SKA.6.02. – urz. Nr 840/1,2 o wydajności q = 10,5 m3;  Pc max = 3,0 bar                     
z silnikiem mocy N = 3,0 kW;  n = 1500obr/min; napięciu U = 500V IP54 z płytą 
fundamentową. 
 
 
Pytanie nr 3: 
„Prosimy o wyjaśnienie rozbieŜności: W przedmiarze robót nr 39C/2008-080IOM pkt 1.3.1 
jest ujęta 1 zasuwa typu ZOR DN250. 
Natomiast zgodnie z rysunkiem nr 08010M-8031.01 w zestawieniu materiałowym w pozycji 1 
są ujęte zasuwy typu ZOR DN250 6 szt, Prosimy o podanie poprawnej ilości zasuw ZOR 
250.” 
 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający wyjaśnia Ŝe w przedmiarze robót nr 39C/2008-08010M pkt. 1.3.1 błędnie 
określono ilość zasuw ZOR DN250.   
Poprawna ilość zasuw to 6 szt. tak jak określono w zestawieniu materiałowym                       
rys. nr 080110M-8031.01 
 
 
Pytanie nr 4: 
„Prosimy o potwierdzenie przyjętych w dokumentacji oraz w przedmiarach zestawów 
malarskich oraz technologii wykonania powłok antykorozyjnych, 
W naszej opinii w przedmiarach oraz kartach zabezpieczenia antykorozyjnego istnieje 
szereg nieprawidłowości wpływających w istotny sposób zarówno na jakość wykonania 
zabezpieczenia antykorozyjnego i wiąŜącymi się z tym warunkami gwarancji, jak i na cenę 
wykonania. Do najistotniejszych nieprawidłowości naleŜą: 
-zastosowanie czyszczenia przez szczotkowanie nowej konstrukcji zamiast wymaganego, 
zarówno ze względu na konieczność usunięcia zendry walcowniczej, jaki i z powodu 
zastosowania gruntującej farby epoksydowej-czyszczenia strumieniowo-ściernego do 
stopnia czystości Sa21/2 wg PN-ISO 8501-1; 
-zastosowanie dwóch istotnie róŜniących się między sobą zarówno grubościami jak  
i rodzajami powłok nawierzchniowych zestawów malarskich dla nowej i istniejącej 
konstrukcji. Przy zakładanej w kartach zabezpieczenia kategorii korozyjności C 5-M ( bardzo 
duŜa morska ) grubość powłoki dla nowej konstrukcji 160 µm jest znacznie zaniŜona- 
Natomiast zupełnie zbędne jest stosowanie dla konstrukcji istniejącej malowanej 
renowacyjnie poliuretanowej farby nawierzchniowej; 
- brak korelacji pomiędzy technologią robót a/k dla istniejącej konstrukcji przedstawioną  
w przedmiarach (1 x podkład - INERTA MASTIC ), a technologią wynikającą z karty 
zabezpieczenia (2 x podkład - TEKNOPAST PRIMER 3 ). KaŜda z tych farb wymaga 
róŜnego sposobu przygotowania powierzchni i daje róŜne grubości; 
- brak spójności kolorystycznej warstw nawierzchniowych dla konstrukcji nowej ( RAL 5019) 
 i konstrukcji istniejącej („kolor szary"). 
Przyjęte w dokumentacji zestawy antykorozyjne oraz technologie wykonania powłok 
malarskich nie gwarantują gwarancji na 36 miesięcy.” 
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Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający, wyjaśnia: 
- powierzchnie do malowania przygotować wg pkt. 4 Normy PN-ISO-8501-1 „Przygotowanie 
podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów”; 
- do malowania nowej konstrukcji naleŜy stosować zestaw malarski dla kategorii korozyjności 
C 5-I i przewidywanego okresu trwałości: 
- dla konstrukcji stalowych budowlanych „H” – powyŜej 15 lat, 
- dla maszyn i urządzeń „M” – od 5 do 15 lat, 
Zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy 
malarskie” 
- wybór farb zgodnie z Normą jak wyŜej; 
- kolorystykę farb uzgodnić z Inwestorem. 
 
Pytanie nr 5: 
I.    BranŜa energetyczna 
 
W związku z tym, iŜ na budowę dostarczane są gotowe prefabrykaty, a cena stanowi gotowy 
produkt, czy Inwestor dopuszcza scalenie n/w pozycji przedmiarowych:  
a/ przedmiar 24/2008/08010E  
- poz.1.1.1 - 1.1.16 – dopisując do opisu w poz. 1.1.1..........Szafe Special 6000 
(2000x800x400) S67624 wraz z wyposaŜeniem wg poz. 1.1.1-1.1.16 
-poz. 1.2.1-1,2.15 - dopisując do opisu w poz. 1.2.1...............Szafe Special 6000 
(2000x800x400) S67624 wraz z wyposaŜeniem wg poz. 1.2.1-1.2.15 
-poz.1.3.l – 1.3.15 - dopisując do opisu w poz. 1.3.1...............Szafa Special 6000 
(2000x800x400) S67624 wraz z wyposaŜeniem wg poz. 1.3.1 -1.3,15 
-poz.1.4.l - 1.4.19 - dopisując do opisu w poŜ.1.4.1...............Obudowa Special 3D 
(800x800x300) z płytą pełną S83346 wraz z wyposaŜeniem wg poz.l.4.1-1.4.19 
-poz.1.5.l-1.5.8-dopisując do opisu w poz. 1.5.1...........Obudowa Special 3D (800x800x300)  
z płytą pełną S83346 wraz z wyposaŜeniem wg poz. 1.5.1-1.5.8 
-poz. 1.6.1-1.6.6 – dopisując do opisu w poz. 1.6.1…………Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z 
wyposaŜeniem wg. poz. 1.6.1-1.6.6 
-poz.1.7.1-1.7.9 - dopisując do opisu w poz. 1.7.1 ........... Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z 
wyposaŜeniem wg poz.1.7.1-1.7.9 
-poz.1.8.1-1.8.10 - dopisując do opisu w poz. 1.8.1.......... Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z 
wyposaŜeniem wg poz.1.8.1-1.8.10 
-poz.1.9.1-1.9.10 – dopisując do opisu w poz.1.9.1.................Skrzynek kpl.22-2 wraz z 
wyposaŜeniem wg poz.1.9.1 – 1.9.10 
-poz.1.10.1-1.10.10 - dopisując do opisu wpoz.1.10.1.................Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z 
wyposaŜeniem wg poz.1.10.1-1.10.10 
-poz.1.11.1-1.11.10 – dopisując do opisu w poz. 1.11.1.................Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z 
wyposaŜeniem wg poz.1.11.1-1.11.10 
-poz.1.12.1-1.12.9 – dopisując do opisu w poz.1.12.1.................Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z 
wyposaŜeniem wg poz. I.12.1 - 1.12.9 
-poz.1.13.1-1.13.12  - dopisując do opisu w poz.1.13.1. .................Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z 
wyposaŜeniem wg poz. I.13.1 - 1.13.12 
-poz.1.14.1-1.14.9 - dopisując do opisu w poz. 1.14.1.................Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z 
wyposaŜeniem wg poz. I.14.1 - 1.14.9 
-poz.1.15.1-1.15.6 – dopisując do opisu w poz.1.15.1.................Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z 
wyposaŜeniem wg poz. I.15.1 - 1.15.6 
 -poz.1.16.1 – 1.16.12 - dopisując do opisu wpoz.1.16.1. .................Skrzynek kpl. Z2-2 wraz 
z wyposaŜeniem wg poz. I.16.1 - 1.16.12 
 
b/przedmiar robót Nr 01/2009/09001E : 
-poz. 2.2.1 - 2.2.13 dopisując do opisu w poz.2.2.1.................Szafa Special 6000 
(2000x800x400) S67624 wraz z wyposaŜeniem wg poz.2.2.1 - 2.2.13. 
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Odpowiedź nr 5: 
 
Inwestor nie dopuszcza scalanie w/w pozycji przedmiarowych. Kosztorys ofertowy naleŜy 
wykonać zgodnie z przedmiarem robót. 
 
Pytanie nr 6: 
„Przedmiar robót Nr 24/2008/0801OE element 1.14 dotyczy montaŜu skrzynek 
sygnalizacyjnych E0l30 – 4 szt., natomiast wg zestawienia materiałów element 8.6 
tematycznych skrzynek naleŜy wykonać – 5 szt., a zatem jaką ilość naleŜy ująć  
w kosztorysie ofertowym,  jeŜeli 5 szt.  to prosimy o skorygowanie ilości obmiarowych  
w przywołanym elemencie przedmiaru robót.” 
 
Odpowiedź nr 6: 
W elemencie 1.14 dotyczącym montaŜu skrzynek sygnalizacyjnych E0130 – według 
dokumentacji rysunkowej – 4szt. 
 
Pytanie nr 7: 
„Przedmiar robót Nr 24/2008/08010E element 1.14 w poz.1.14.8 i w poz.1.14.9 wpisano ilość 
obmiarową 0,0000m. Prosimy o wyjaśnienie z podaniem ilości obmiarowych w przywołanych 
pozycjach w odniesieniu do zestawienia materiałowego element 8.6.” 
 
Odpowiedź nr 7: 
W elemencie 1.14 poz. 1.14.8 według dokumentacji rysunkowej dla 4 skrzynek E0130 ma 
być łącznie 20 szt. tabliczek, natomiast w poz. 1.14.9 dla 4 skrzynek E0130 ma być łącznie 
12m przewodu z Ŝyłą Cu LgY-450/750V, 1 mm2. 
 
Pytanie nr 8: 
„Przedmiar robót Nr 24/2008/08010E element 1.16 dotyczy montaŜu skrzynek sterowniczych 
E2221 – 3 szt.,  natomiast wg zestawienia materiałów element 8.6 tematycznych skrzynek 
naleŜy wykonać – 5 szt., a zatem jaką ilości naleŜy ująć w kosztorysie ofertowym, jeŜeli  
5 szt. to prosimy o skorygowanie ilości obmiarowych w przywołanym elemencie przedmiaru 
robót.” 
 
Odpowiedź nr 8: 
W elemencie 1.16 dotyczącym montaŜu skrzynek sterowniczych E2221 – według 
dokumentacji rysunkowej – 3 szt. 
 
Pytanie nr 9: 
„Przedmiar robót Nr 01/2009/09001E - w elemencie 5 brak pozycji związanej z pomiarem linii 
kablowej, prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowej.” 
 
Odpowiedź nr 9: 
W elemencie 5 Pomiary naleŜy dopisać pozycję: 
KNP 18-13-0401-0200 
Pomiar linii kablowej 4-Ŝyłowej 
Obmiar = 2 odc. 
r-g razem = 4,2 
 
Pytanie nr 10: 
„§ 5 ust. 1 Umowy - prosimy o dopisanie zdania „Faktury VAT wystawiane będą przez 
Wykonawcę według stawki VAT obowiązującej w dacie wystawienia faktury. W  przypadku  
zmiany stawki VAT wynagrodzenie  Wykonawcy brutto  ulegnie odpowiedniej zmianie" 
 
 
Odpowiedź nr 10: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę w umowie. 
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Pytanie nr 11: 
„§ 4 ust 3.3 Umowy - prosimy o zmianę zapisu na: „Komisja powołana przez Zamawiającego 
dokona odbioru końcowego w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru i potwierdzeniu przez branŜowych inspektorów nadzoru zakończenia robót oraz 
kompletności dokumentów odbiorowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego". 
 
Odpowiedź nr 11: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę w umowie. 
 
Pytanie nr 12: 
„§ 5 ust. 5 umowy oraz ki. IV oferty - załącznika nr 2 do SIWZ, proponujemy zastąpić termin 
płatności 60 dni na 30 dni, zgodnie z art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych, w celu uniknięcia odpowiedzialności z art. 16 ust 1 ustawy o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”. 
 
Odpowiedź nr 12: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę w umowie. 
 
Pytanie nr 13: 
„Proponujemy dopisanie litery f w § 10 ust. 2 o treści: „Łączna wysokość naliczanych 
wykonawcy kar umownych nie będzie wyŜsza niŜ 10 % wynagrodzenia netto określonego  
w §5 ust. 1 umowy". 
 
Odpowiedź nr 13: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę w umowie. 
 
Pytanie nr 14: 
„Czy w przypadku wzrostu stawki podatku VAT, zamawiający przewiduje dochodzenia 
zwiększonego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, czy w związku z określeniem 
w/w zabezpieczenia równieŜ kwotowo, wzrost stawki podatku VAT jest dla wysokości 
zabezpieczenia neutralny i nie spowoduje obowiązku Wykonawcy zwiększenia kwoty 
zabezpieczenia?". 
 
Odpowiedź nr 14: 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy jest ustalone w oparciu o cenę całkowitą 
podaną w ofercie . Wysokość zabezpieczenia w toku realizacji umowy nie ulega zmianie. 


