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Sprawa nr 03/2010/EEZP/MN 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „ Usuwanie i transport osadu z osadnika nr 1 przy ul. ObieŜowej 
dla Zakładu Górniczego Janina w LibiąŜu”  

 
 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „ Usuwanie i transport osadu z osadnika nr 1 przy 
ul. ObieŜowej dla Zakładu Górniczego Janina w LibiąŜu” na podstawie art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie nr 1 
 
„Zwracamy się z pytaniem czy Oferent który dysponuje osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane zatwierdzone przez Okręgowy Urząd Górniczy do nadzorowania prac w podziemnych 
zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny oraz osobą dozoru o specjalności ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy spełnia wymagania określone w SIWZ pkt II ppkt c ? 
W pkt II ppkt c jest napisane: 
Wykonawca dysponuje osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia 
o następujących kwalifikacjach, tj. minimum: 
•  1 osoba posiadająca stwierdzenie kwalifikacji przez OUG osoby dozoru średniego                            
o specjalności przeróbka mechaniczna, w podziemnych zakładach górniczych wydobywających 
węgiel kamienny, 
•  1 osoba dozoru o specjalności higiena pracy.” 
 
Odpowiedź 
 

• Zgodnie z zapisem sekcji II pkt. 2 dotyczącym złoŜenia dokumentów potwierdzających 
spełnienie wymagań określonych w sekcji II pkt. C), wymagania zawarte w SIWZ                       
w zakresie osób dozoru i nadzoru będą spełnione , jeŜeli osoba dozoru, będzie posiadać 
uprawnienia budowlane oraz  stwierdzenie kwalifikacji przez Okręgowy Urząd Górniczy, 
w specjalności budowlanej, w podziemnych zakładach górniczych, wydobywających 
węgiel kamienny. 
 



 

• Zamawiający w sekcji II pkt. 2 dotyczącym złoŜenia dokumentów potwierdzających 
spełnienie wymagań określonych w sekcji II pkt. C) zgodnie z zapisem, określił minimalne 
wymagania względem osób niezbędnych do realizacji zamówienia.  
W związku z powyŜszym osoba dozoru,  posiadająca stwierdzenie kwalifikacji przez 
Okręgowy Urząd Górniczy  o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy spełnia 
wymagania SIWZ.    

 
Pytanie nr 2 
 
„Czy niŜej wymienione dokumenty wystarczająco potwierdzają wymagane i wymienione-w SIWZ 
(str. 5 i 6) kwalifikacje osoby dozoru średniego o specjalności przeróbka mechaniczna, w 
podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny? 
 
Dokument nr 1. 
Stwierdzenie kwalifikacji osoby wydane przez OUG w Tychach z roku 1976 o spełnieniu 
warunków jakie powinny posiadać osoby sprawujące funkcję kierownika przeróbki mechanicznej 
w zakładzie górniczym wydanym dla Dyrektora KWK „Jaworzno" 
 
Dokument nr 2 
Świadectwo Prezesa WyŜszego Urzędu Górniczego z roku 1996 stwierdzające uzyskanie przez 
osobę kwalifikacji kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel 
kamienny.” 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający w sekcji II pkt. 2 dotyczącym złoŜenia dokumentów potwierdzających spełnienie 
wymagań określonych w sekcji II pkt. C) zgodnie z zapisem, określił minimalne wymagania 
względem osób niezbędnych do realizacji zamówienia.  
W związku z powyŜszym wymienione przez Wykonawcę dokumenty dla osób dozoru i nadzoru, 
potwierdzają  spełnienie wymagań zawartych w SIWZ. 
 


