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 WYKONAWCY ZAINTERESOWANI  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

  

                                                                                          Sprawa 05/2010/EEZP/IZ 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na „Usługi transportowe taborem samochodowym oraz usługi przewozu odpadów 
pogórniczych transportem samochodowym dla Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A w Jaworznie”. 

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Usługi transportowe taborem 
samochodowym oraz usługi przewozu odpadów pogórniczych transportem samochodowym dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A w Jaworznie” na podstawie 
art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz 
odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytania dotyczą punktu 7.1. Transport odpadów z załadowni U 5/2 w ZG Janina podpunkt c) str. 
25 SIWZ-u „rozliczenie usługi nastąpi protokołem na podstawie wskazań wagi taśmowej w zł/tonę 
po odliczeniu ilości węgla transportowego do kotłowni przez tą samą wagę”. 

Pytanie  

„Czy waga taśmowa posiada aktualną legalizację i czy Wykonawca będzie miał moŜliwość 
wglądu do legalizacji wagi?” 
 
Odpowiedź. 
W Zakładzie Górniczym Janina wszystkie wagi słuŜące do rozliczeń handlowych posiadają 
aktualne świadectwo legalizacji lub certyfikat zgodności. 
Waga taśmowa zabudowana na przenośniku taśmowym słuŜąca do rozliczeń ilości odpadów  
- kruszyw przewidzianych do odwozu na składowisko Szyjki, posiada aktualne świadectwo 
legalizacji nr 21/2384/2008 wydane przez Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Krakowie 
waŜne do 31.12.2010r. 
KaŜdy z odbiorców korzystających z wag do rozliczeń handlowych ma moŜliwość zapoznania się 
z dokumentami legalizacyjnymi. 
 

Pytanie 

„Czy jest określona dopuszczalna róŜnica wskazań wagi z faktycznie wywiezionymi tonami i jeśli 
tak to ile wynosi?” 
 



 

Odpowiedź. 
Dopuszczalne błędy pomiarowe dla tego typu wag określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie wymagań metrologicznych, 
którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe (Dz.U. Nr 43 poz.394) 
 
Pytanie 

„Czy w razie stwierdzenia znacznych rozbieŜności we wskazaniach wagi taśmowej Wykonawca 
będzie miał prawo do kontroli prawidłowości wskazań i ponownej legalizacji wagi?” 
„Czy zleceniodawca ma prawo odmówić kontroli wagi przez wskazany przez Wykonawcę organ 
kontroli i w razie potrzeby w obecności wykonawcy?” 
 
Odpowiedź. 
Kontrola jak i legalizacja wag moŜe być wykonywana zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r.  
– Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 180, poz. 
1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1834, 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505 oraz 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740) 
 
Pytanie 

„Na jakiej podstawie będzie rozliczana ilość odwiezionych odpadów w razie awarii wagi?” 
 
Odpowiedź. 
W razie wystąpienia awarii wagi odpadów - kruszyw rozliczane będą na podstawie wskazań wag 
samochodowych. 

 


