
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wydział Zamówień Publicznych 
ul. Grunwaldzka 37 
43-600 Jaworzno 
tel. +48 32 618 52 01 
fax.+48 32 615 59 42 
 
 
Jaworzno, dn. 16.08.2010 r. 
 
 
Sygnatura 38/2010/EEZP/MN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani 
post ępowaniem o udzielenie  

zamówienia publicznego 
 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wykonanie robót w zakresie usunięcia osadu w celu oczyszczenia 
urządzenia do klarowania wód dołowych Zakładu Górniczego Janina w Libiążu” 
 
 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ 
 
W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót w zakresie usunięcia 
osadu w celu oczyszczenia urządzenia do klarowania wód dołowych Zakładu Górniczego 
Janina w Libiążu” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej 
cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego 
 
 
Pytanie nr 1 
 
„W SIWZ na stronie nr 5 znajduje się zapis „Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia 
warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli Wykonawca będzie posiadał: 

zezwolenia (decyzje) właściwych organów administracji na  transport i gospodarowanie  
odpadami, w niezbędnej ilości, o kodzie 19 13 06 - szlamy z oczyszczania wód podziemnych 
inne niż wymienione w 19 13 05  (odpady z osadnika wód dołowych) określone w Ustawie                
o odpadach z dnia 27.4.2001 r. (Dz. U. z 2007r  Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) 
ważną przez cały okres realizacji umowy.  

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty: 
 
- dokument w postaci decyzji właściwych organów administracyjnych na  transport oraz 
gospodarowanie  odpadami, w niezbędnej ilości, o kodzie 19 13 06 (Szlamy   z oczyszczania 
wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 – odpady z osadnika wód dołowych). 
(Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania przez Wykonawcę osobnej decyzji na 
transport a osobnej na gospodarowanie odpadami o podanym kodzie i w niezbędnej ilości.) 
oraz oświadczenie, że w przypadku gdy ich  ważność będzie krótsza od obowiązywania 
umowy, przedłoży zamawiającemu przed końcem terminu obowiązywania dotychczasowej, 
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nową decyzję ważną na pozostały okres realizacji umowy. (Wzór oświadczenia w załączniku 
nr 7 do SIWZ) 
 
Czy w związku z cytowanym wyżej zapisem SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość 
posiadania przez Wykonawcę decyzji innego podmiotu (podwykonawcy) na gospodarowanie 
odpadami, z jednoczesnym pisemnym zobowiązaniem podwykonawcy, że w przypadku gdy 
nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiąże się przyjąć odpady                    
o podanych kodach i w niezbędnych ilościach?” 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Stosowne zezwolenia (decyzje) w świetle art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz art. 75 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej powinien 
posiadać Wykonawca (pojęcie Wykonawcy reguluje art. 2 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych). W związku z powyższym Wykonawca nie może powołać się na stosowne 
uprawnienia innej osoby (swojego podwykonawcy) 
 
 
Pytanie nr  2 
 
„Czy zamawiający dopuszcza możliwość posiadania przez Wykonawcę, zamiast decyzji  
na gospodarowanie odpadami, decyzję na zbieranie odpadów?” 
 
Odpowiedź 
 
Zgodnie art. 3 pkt. 3 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.  
W myśl przedmiotowej ustawy:  
gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk  
i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad 
miejscami unieszkodliwiania odpadów.  
 
 
Pytanie nr 3  
 
„Czy zamawiający dysponuje badaniami odpadów o których mowa w SIWZ (kod odpadu  
19 13 06), jeśli tak to czy na wniosek oferenta może je udostępnić?” 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający Dysponuje badaniami przedmiotowych odpadów. Raport z badań stanowi 
załącznik do wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 4 
 
„W SIWZ na stronie 6 znajduje się zapis, że wykonawca ma „dysponować osobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia o następujących kwalifikacjach, tj. minimum: 
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1 osoba posiadająca stwierdzenie kwalifikacji przez OUG osoby dozoru średniego                          
o specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń powierzchniowych, w podziemnych 
zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. 
 
Czy w związku z cytowanym wyżej zapisem SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość 
dysponowania przez Wykonawcę osobą o następujących kwalifikacjach, tj: 
 
- osobą posiadającą stwierdzone kwalifikacje przez OUG o specjalności kierownika przeróbki 
mechanicznej, w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 
 
lub 
 
-osobą posiadającą stwierdzone kwalifikacje przez OUG o specjalności kierownika ruchu 
podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.” 
 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający wyjaśnia, że żąda spełnienia minimalnych warunków jakie powinien spełnić 
Wykonawca. 
W związku z powyższym osoba posiadającą stwierdzone kwalifikacje przez OUG                         
o specjalności kierownika przeróbki mechanicznej, w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających węgiel kamienny oraz osoba posiadająca stwierdzone kwalifikacje przez 
UOG o specjalności kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego 
węgiel kamienny, spełnia minimalny warunek określony przez zamawiającego, tj. posiada             
1 osoby posiadającej stwierdzenie kwalifikacji przez OUG osoby dozoru średniego                       
o specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń powierzchniowych, w podziemnych 
zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


