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Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w  post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.  

 
 

I. WYJAŚNIENIE TREŚĆI SIWZ 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź 
Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 1 

Punkt II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków, ppkt 4 str. 6 SIWZ: 
4. (dotyczy tylko części nr 1 i 2 zamówienia) dysponują pracownikami o stwierdzonych przez 
OUG następujących kwalifikacjach: 
4.1. dla części nr 1 zamówienia: minimum 3 osobami dozoru ruchu o specjalności 
mechanicznej – maszyny i urządzenia na powierzchni; 
4.2. dla części nr 2 zamówienia: minimum 3 osoby dozoru ruchu o specjalności przeróbka 
mechaniczna na powierzchni stwierdzonych przez OUG. 
W przypadku składania oferty na część nr 1 i 2 zamówienia, Wykonawca moŜe przedstawić 
te same osoby dozoru (zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 4) dla 
poszczególnych części zamówienia. 
Jak naleŜy rozumieć punkt 4, jeŜeli Wykonawca składa ofertę na część 1 i 2 zamówienia. 
Czy wystarczą tylko 3 osoby dozoru dla części 1 i 2 zamówienia? 
 
Odpowiedź  

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na części nr 1 i 2 zamówienia wystarczą trzy osoby 
dozoru ruchu o stwierdzonych kwalifikacjach przez OUG o specjalności mechanicznej – 
maszyny i urządzenia na powierzchni. Mogą to być te same osoby dla części nr 1 i 2 
zamówienia. 
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II. INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje 
zmiany treści SIWZ: 
1. Sekcja II ust. 4, pkt 4.2 SIWZ: 

było:  
minimum 3 osoby dozoru ruchu o specjalności przeróbka mechaniczna stwierdzonych 
przez OUG, 

otrzymuje brzmienie :  
minimum 3 osoby dozoru ruchu o specjalno ści mechanicznej – maszyny  
i urz ądzenia na powierzchni. 

 
2. Sekcja XII ust. 4 SIWZ – Miejsce  i termin składania ofert: 
 
było: 
Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek 
zarządu, II piętro, pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych) – w terminie do dnia  
24 kwietnia 2012 r.  do godz. 10:30. 
 
otrzymuje brzmienie:  
Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek 
zarządu, II piętro, pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych) – w terminie do dnia  
30 kwietnia 2012 r.  do godz. 10:30. 
 
 
3. Sekcja XII ust. 4 SIWZ – Miejsce  i termin składania ofert: 
 
było: 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 kwietnia 2012 r.  o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój  
nr 8. 
 
otrzymuje brzmienie:  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 kwietnia 2012 r.  o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój  
nr 8. 
 


