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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów 
technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”.  

 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ ORAZ ZMIANA SIWZ 
 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów 
technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej 
cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonujemy 
zmiany SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 1 
Czy dla spełnienia wykazania spełnienia warunku wystarczające będzie przedłożenie 
dokumentów wystawionych zgodnie z zasadami określonymi w §9 ust. 2 
Rozporządzenia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje  zapisy zawarte w SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 2 
Czy zamawiający gwarantuje minimalny (oddzielnie dla każdej części zamówienia) 
poziom odbioru odpadów w okresie obowiązywania umowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający „NIE GWARANTUJE” minimalnego poziomu odpadów do odbioru w okresie 
obowiązywania umowy. 
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Pytanie nr 3  
Ile wynosi gwarantowany minimalny (oddzielnie dla każdej części zamówienia) poziom 
odbioru odpadów w całym okresie obowiązywania umowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający „NIE OKREŚLA” minimalnego poziomu odbioru odpadów w całym okresie 
obowiązywania umowy.  
 
 
Pytanie nr 4 
Czy realizacja zamówienia będzie następować w równych – miesięcznych – częściach  
w czasie obowiązywania umowy? 
 
Odpowiedź:  
Realizacja zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami w SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 5 
Ile wynosi szacowany minimalny (oddzielnie dla każdej części zamówienia) poziom 
odbioru odpadów w poszczególnych miesiącach w czasie obowiązywania umowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w SIWZ w ten sposób, ze 
dodany zostanie zapis zgodnie z którym Wykonawca będzie mógł naliczać karę umowną 
w przypadku gdy ilość odpadów odebranych w okresie obowiązywania umowy będzie 
niższa niż gwarantowany minimalny poziom odbioru odpadów z przyczyn leżących po 
stornie Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 7 
W załączniku nr 7 do SIWZ, w § 3 ust. 9 Zamawiający podaje iż: „W sytuacjach 
awaryjnych, przy opóźnieniach w odbiorze odpadów, w celu utrzymania ciągłości ruchu 
ciągu technologicznego instalacji wzbogacających Zamawiający zorganizuje przewóz 
odpadów na miejsce magazynowania na terenie zakładów górniczych oraz późniejszy ich 
załadunek do wagonów, a kosztami tych czynności obciąży Wykonawcę”. Zapis ten 
sugeruje obciążenie kosztami Wykonawcy, niezależnie od tego czy za opóźnienie  
w odbiorach winę ponosi Wykonawca, czy też jej nie ponosi. 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji poprzez zmianę zapisu na: „W sytuacjach 
awaryjnych, przy opóźnieniach w odbiorze odpadów (zawinionych przez Wykonawcę), w 
celu utrzymania ciągłości ruchu ciągu technologicznego instalacji wzbogacających 
Zamawiający zorganizuje przewóz odpadów na miejsce magazynowania na terenie 
zakładów górniczych oraz późniejszy ich załadunek do wagonów, a kosztami tych 
czynności obciąży Wykonawcę”? 
 
Odpowiedź: 
 
Tak, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w załączniku nr 7 SIWZ, § 3 ust.9. 
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Było: 
9.   W sytuacjach awaryjnych, przy opóźnieniach w odbiorze odpadów, w celu utrzymania 

ciągłości ruchu ciągu technologicznego instalacji wzbogacających Zamawiający 
zorganizuje przewóz odpadów na miejsce magazynowania na terenie zakładów 
górniczych oraz późniejszy ich załadunek do wagonów, a kosztami tych czynności 
obciąży Wykonawcę. 

Ilość maksymalnie gromadzonych odpadów nie może przekroczyć 1000 ton na 
terenie ZG Janina oraz 1000 t na terenie ZG Sobieski. Po przekroczeniu tych ilości 
zostaną Wykonawcy naliczone kary umowne za opóźnienie w odbiorze odpadów 
zgodnie z § 14 ust. 1 lit a, za okres w którym wystąpiło ww. przekroczenie ilości 
gromadzonych odpadów. Kara naliczana jest odrębnie dla każdego z miejsc 
gromadzenia odpadów (Zakładów Górniczych). 

Otrzymuje brzmienie: 
9.  W sytuacjach awaryjnych, przy opóźnieniach w odbiorze odpadów (zawinionych 

przez Wykonawcę), w celu utrzymania ciągłości ruchu ciągu technologicznego 
instalacji wzbogacających Zamawiający zorganizuje przewóz odpadów na miejsce 
magazynowania na terenie zakładów górniczych oraz późniejszy ich załadunek  
do wagonów, a kosztami tych czynności obciąży Wykonawcę. 

Ilość maksymalnie gromadzonych odpadów nie może przekroczyć 1000 ton na 
terenie ZG Janina oraz 1000 t na terenie ZG Sobieski. Po przekroczeniu tych ilości 
zostaną Wykonawcy naliczone kary umowne za opóźnienie w odbiorze odpadów 
zgodnie z § 14 ust. 1 lit a, za okres w którym wystąpiło ww. przekroczenie ilości 
gromadzonych odpadów. Kara naliczana jest odrębnie dla każdego z miejsc 
gromadzenia odpadów (Zakładów Górniczych). 

 
 
Pytanie nr 8: 
Jaka będzie maksymalna wilgotność (oddzielnie dla każdej części zamówienia) 
przekazywanych Wykonawcy do odzysku odpadów wydobywczych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy odpady wyłącznie do zagospodarowania. 
 
 
Pytanie nr 9: 
Czy w okresie ujemnych temperatur Zamawiający będzie zraszał, przed załadunkiem 
(dotyczy części nr 1 i 2 zamówienia), pudła wagonów środkami przecwizamarazjacymi? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 10 
W jakim czasie Zamawiający dokona załadunku (dotyczy części nr 1 i 2 zamówienia) 
składu (17 wagonów 418V o łącznej kubaturze 527 m3) – liczonym od momentu 
podstawienia przez Wykonawcę próżnego składu na tory zdawczo odbiorcze do momentu 
wystawienia przez Zamawiającego składu ładownego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
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Pytanie nr 11 
Jaki udział procentowy w odpadzie o uziarnieniu 0-200 mm – dla części 1 i 4 zamówienia 
– stanowi frakcja o uziarnieniu 0 – 0,1 mm? 
 
Odpowiedź: 
Procentowy udział frakcji o uziarnieniu 0 – 0,1 mm w zamówieniu nr 1 ok. 23%,  
a w zamówieniu nr 4 ok. 70%. 
 


