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Jaworzno, dnia 18.02.2009 r. 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 

Sprawa nr 58/2008/EZP/AW 
 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na: „Wykonanie przebudowy chodników, zabudowę trasy odstawy taśmowej , zabudowę 
i demontaŜ napędów przenośników taśmowych oraz wykonanie iniekcji spągu w ZG 
Janina w LibiąŜu”.  

 

 
 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ   
ORAZ  ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWI ENIA (SIWZ) 

 

 

I. WYJA ŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ   
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przebudowy chodników, zabudowę 
trasy odstawy taśmowej, zabudowę  i demontaŜ napędów przenośników taśmowych oraz wykonanie 
iniekcji spągu w ZG Janina w LibiąŜu.”  na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 
poniŜej cytujemy pytanie jednego z Wykonawców oraz odpowiedź Zamawiającego. 
 
Pytanie  
 
Proszę o wyjaśnienie rozbieŜności zapisów w SIWZ dot. przetargu „Wykonanie przebudowy 
chodników, zabudowę trasy odstawy taśmowej, zabudowę i demontaŜ napędów przenośników 
taśmowych oraz wykonanie iniekcji spągu w ZG Janina w LibiąŜu” sprawa nr 58/2008/EZP/AW. 
Na stronie 6 SIWZ ust. B pkt 2 jest zapis: 
„2. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na   sumę nie mniejszą niŜ:  

a) w przypadku składania oferty tylko na część nr 1 zamówienia -  400 000, 00 zł 

b) w przypadku składania oferty tylko na część nr 2 zamówienia -  100 000, 00 zł 

c) w przypadku składania oferty tylko na część nr 3 zamówienia -  100 000, 00 zł 

d) w przypadku składania oferty tylko na część nr 4 zamówienia -  150 000, 00 zł 

oraz  złoŜą oświadczenie, Ŝe będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą od wymaganej dla części zamówienia, 
na którą Wykonawca składa ofertę, przez cały okres realizacji umowy.” 



                                                                                                                                                        
2 

Natomiast na stronie 54 SIWZ w załączniku nr 5 do SIWZ w pkt 3 jest zapis: 

„3. Oświadczamy, Ŝe:  

a. będziemy posiadać przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na wartość sumy gwarancyjnej minimum:  

• w przypadku składania oferty tylko na część nr 1 zamówienia -  500 000, 00  zł 

• w przypadku składania oferty tylko na część nr 2 zamówienia -   500 000, 00  zł 

• w przypadku składania oferty tylko na część nr 3 zamówienia -   500 000, 00  zł 

• w przypadku składania oferty tylko na część nr 4 zamówienia -   500 000, 00  zł 

oraz  złoŜą oświadczenie, Ŝe będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą od wymaganej dla części zamówienia 
na którą Wykonawca składa ofertę, przez cały okres realizacji umowy.” 

Wobec powyŜszych rozbieŜności proszę o interpretacje na jaka wartość musi być przedstawiona 
polisa OC od działalności gospodarczej w przedmiotowej sprawie. 

 
Odpowiedź  
 
W związku z zaistniałą omyłka pisarską zostanie dokonana zmiana treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

    
 
 
   II.  ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 

 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający – Południowy 
Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wykonanie przebudowy chodników, zabudowę trasy odstawy taśmowej, 
zabudowę i demontaŜ napędów przenośników taśmowych oraz wykonanie iniekcji spągu w ZG 
Janina w LibiąŜu”.   

Zmianie ulega treść pkt. 3a załącznika nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
było: 
„3.Oświadczamy, Ŝe:  

a. będziemy posiadać przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na wartość sumy gwarancyjnej minimum:  

• w przypadku składania oferty tylko na część nr 1 zamówienia -  500 000, 00  zł 

• w przypadku składania oferty tylko na część nr 2 zamówienia -   500 000, 00  zł 

• w przypadku składania oferty tylko na część nr 3 zamówienia -   500 000, 00  zł 

• w przypadku składania oferty tylko na część nr 4 zamówienia -   500 000, 00  zł 

oraz  złoŜą oświadczenie, Ŝe będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą od wymaganej dla części zamówienia 
na którą Wykonawca składa ofertę, przez cały okres realizacji umowy. 
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po zmianie:  
„3.Oświadczamy, Ŝe:  

a. będziemy posiadać przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na wartość sumy gwarancyjnej minimum:  

e) w przypadku składania oferty tylko na część nr 1 zamówienia -  400 000, 00 zł 

f) w przypadku składania oferty tylko na część nr 2 zamówienia -  100 000, 00 zł 

g) w przypadku składania oferty tylko na część nr 3 zamówienia -  100 000, 00 zł 

h) w przypadku składania oferty tylko na część nr 4 zamówienia -  150 000, 00 zł 

oraz  oświadczamy, Ŝe będziemy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą od wymaganej dla części zamówienia, 
na którą składamy ofertę, przez cały okres realizacji umowy. 

 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie  

 
 W załączeniu obowiązująca treść Załącznika nr 5 do SIWZ. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ (po zmianie) 
(wzór) 

……………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
              (miejscowość) 

 
 

OŚWIADCZENIA    WYKONAWCY 
dotyczące statusu prawnego oraz zdolności ekonomicznych i finansowych 

 
w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przebudowy chodników, 
zabudowę trasy odstawy taśmowej , zabudowę i demontaŜ napędów przenośników 
taśmowych oraz wykonanie iniekcji spągu w ZG Janina w LibiąŜu.”  - sprawa 
nr 58/2008/EZP/AW. 

 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, Ŝe: 

a) - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 
b) - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym,  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/*   
  lub 
-przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:  
……………………………………………………………………………………………………/*  

                             (podać nr strony oferty lub nr załącznika do oferty, gdzie umieszczono takie zobowiązanie)  
 
*/ niepotrzebne skreślić 
 

c) - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
 zamówienia. 

2. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, tj.: 
a) ust. 1 pkt 1-2: 
- nie wyrządziliśmy szkody stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym  

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie wykonując zamówienia  
lub wykonując je nienaleŜycie,  

-  w stosunku do nas  nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości; 
b) ust.2 pkt. 1-2: 
 –   nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności;  

– nie złoŜyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania.  

3. Oświadczamy, Ŝe:  

a. będziemy posiadać przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na wartość sumy gwarancyjnej minimum:  

a) w przypadku składania oferty tylko na część nr 1 zamówienia -  400 000, 00 zł 
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b) w przypadku składania oferty tylko na część nr 2 zamówienia -  100 000, 00 zł 

c) w przypadku składania oferty tylko na część nr 3 zamówienia -  100 000, 00 zł 

d) w przypadku składania oferty tylko na część nr 4 zamówienia -  150 000, 00 zł 

oraz  oświadczamy, Ŝe będziemy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą od wymaganej dla części zamówienia,  
na którą  składamy ofertę, przez cały okres realizacji umowy. 

b. dostarczymy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed podpisaniem umowy, najpóźniej 
w dniu podpisywania umowy – pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od zawarcia mowy; 

c. ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej 
polisy  pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych.  

 
 
 
 
 

……….……………….…………………………….. 
                                                                          (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


