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Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 
 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Pogłębienie szybu „Janina VI” z wykonaniem 
dwustronnego wlotu szybowego i zabudową infrastruktury w Południowym 
Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy Janina w Libiążu”.  

 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚĆI SIWZ ORAZ ZMIANA SIWZ 
 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Pogłębienie szybu „Janina VI” z wykonaniem 
dwustronnego wlotu szybowego i zabudową infrastruktury w Południowym Koncernie 
Węglowym S.A. – Zakład Górniczy Janina w Libiążu”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców, odpowiedzi 
Zamawiającego, oraz dokonujemy zmiany SIWZ. 
 
 
 
I. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
 
Pytanie 1: 
Czy ETAP VI, o którym mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt 3, ust. 35 obejmuje również 
demontaż sieci wod-kan wykonanej na potrzeby pogłębiania szybu? 
 
Odpowiedź:  
Sieć wodno-kanalizacyjna stanowi część instalacji zabezpieczających szyb „Janina VI” 
(np. przed zalaniem) i należy ją pozostawić zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ 
„Opis przedmiotu zamówienia” ust. 3 pkt. III. „Szczegóły zakresu przedmiotu zamówienia” 
ppkt. 35) oraz analogicznie zgodnie z zapisami  Załącznika nr 1 do Umowy (Załącznik nr 7 
do SIWZ „Projekt Umowy”) ust. 3 pkt. 35). Należy również uwzględnić wymogi § 5 ust. 57 
Załącznika nr 7 do SIWZ „Projekt Umowy”. 
 



Strona 2  
 

 

 
 
 

Pytanie 2: 
Czy ETAP VI, o którym mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt 3, ust. 35 obejmuje również 
likwidacje pali pod fundamenty wieży szybowej? 
 
Odpowiedź:  
„Po zdemontowaniu wszystkich maszyn i urządzeń oraz wieży należy rozebrać oraz 
wyburzyć wszystkie elementy obiektów budowlanych (w tym fundamenty wieży szybowej, 
maszyn wyciągowych, wciągarek, warsztatów i innych) za wyjątkiem ogrodzenia placu 
budowy i instalacji zabezpieczających oraz częściowo estakad kablowych związanych  
z pogłębianiem i zbrojeniem szybu „Janina VI”, doprowadzając plac budowy do stanu 
umożliwiającego rozpoczęcie prac związanych z budową obiektów ostatecznych.” zgodnie 
z ust. 3 pkt. III ppkt.35) Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz 
zgodnie z Prawem budowlanym, natomiast pale pod fundamenty wieży szybowej mogą 
pozostać nie zlikwidowane. 
 
 
Pytanie 3: 
„Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie pogłębienia wykorzystując istniejące wyrobisko 
na poz. 500 do zabudowy maszyny wyciągowej oraz poz.350 do zabudowy urządzeń 
pomocniczych tj. kołowrotów stalowego odeskowania, punktu betonacyjnego oraz odstawy 
urobku?” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza wykonanie pogłębienia szybu „Janina VI” wykorzystując 
istniejące wyrobiska na poz. 350 i poz. 500 jeśli proponowane zmiany technologii 
mieszczą się w zakresie zmian określonych w ust. 3 pkt. III ppkt.4) i ppkt. 6) Załącznika  
nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz analogicznie zgodnie z zapisami   
ust. 3 pkt. 4) i pkt. 6) Załącznika nr 1 do Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ „Projekt 
Umowy”) oraz § 9 ust. 3 i ust 5 „Projektu Umowy”: Zamawiający informuje, że Wykonawca 
musi spełnić równocześnie inne wymagania SIWZ. 
 
Pytanie 4: 
„Czy odstawa urobku tj. wykonanie wyrobiska oraz zabudowy urządzeń odstawy zostanie 
wykonane przez Zamawiającego?” 
 
Odpowiedź:  
Odstawa urobku, tj. wykonanie niezbędnych wyrobisk, dostawa, transport, zabudowa 
 i obsługa urządzeń odstawy urobku do punktu wysypu urobku na istniejące 
technologiczne urządzenia odstawy urobku musi zostać zrealizowana przez Wykonawcę. 
Wszelkie koszty związane z ww. odstawą urobku ponosi Wykonawca z wyłączeniem 
kosztów energii elektrycznej, które ponosi Zamawiający. 
 
 
II. INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ: 
 

Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie §5 Załącznika nr 7– „Projekt Umowy” 

poprzez dodanie do ust. 42 frazy o brzmieniu: 
„…, z wyłączeniem urządzeń ciągów technologicznych Zamawiającego, ” 
 

 Dotychczasowe brzmienie §5 ust. 42 Umowy: 
„42. Załadunek urobku oraz obsługa wszystkich urządzeń odstawczych 
 i załadowczych niezbędnych do wykonania zadania w tym własny sprzęt  
do załadunku i transport samochodowy do punktu zdawczo-odbiorczego 
zlokalizowanego na składowisku ZG Janina zlokalizowane w odległości około 4 km.” 
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 Nowe brzmienie §5 ust. 42 Umowy: 
„42. Załadunek urobku oraz obsługa wszystkich urządzeń odstawczych 
 i załadowczych niezbędnych do wykonania zadania, w tym własny sprzęt do 
załadunku i transport samochodowy do punktu zdawczo-odbiorczego zlokalizowanego 
na składowisku ZG Janina położonego w odległości około 4 km (z wyłączeniem 
obsługi urządzeń ciągów technologicznych Zamawiającego)”. 

 

 
 
 
 
 

 


