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  Jaworzno, dn. 16.04.2014 r. 
 
 

 
Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług przewozu 
materiałów transportem samochodowym dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakładu Górniczego 
Janina w Libiążu.”  - sprawa nr 07/2014/EEZP/MN 
 
 

I. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
 

W związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na „Świadczenie usług przewozu materiałów transportem 

samochodowym dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakładu Górniczego Janina w Libiążu.” ,na 

podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy 

i przedstawiamy odpowiedź Zamawiającego oraz dokonujemy zmiany treści SIWZ. 

 

Pytanie: 
„Zwracamy się z pytaniem dlaczego w załączniku nr 4 do SIWZ pkt. 2 jest napisane że Oferent 
musi posiadać decyzję na odzysk odpadów o kodzie 01 01 02 i 01 04 12 skoro w/w odpady 
wywożone będą na zwałowisko „Szyjki” a decyzję na odzysk posiada Zamawiający?.” 

 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że w związku z pytaniem, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zmienia treść SIWZ. 

 
 
1) W pkt 3.2. SIWZ „Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy                   

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu”, ppkt. 3.2.1.1.2. 

 

było: 

„3.2.1.1.2.oświadczenie o treści: 
Oświadczamy, że w przypadku gdy ważność zezwolenia (decyzji) na transport 
oraz zagospodarowanie (odzysk) odpadów będzie krótsza od obowiązywania 
umowy, przedłożymy Zamawiającemu przed końcem terminu obowiązywania 
dotychczasowej, nową decyzję ważną na pozostały czas realizacji umowy pod 
rygorem kar umownych”  (Wzór oświadczenia  w załączniku nr 4 do SIWZ)” 



 

 
 

 

 

 

powinno być: 

3.2.1.1.2. oświadczenie o treści: 
Oświadczamy, że w przypadku gdy ważność zezwolenia (decyzji) na transport 
odpadów będzie krótsza od obowiązywania umowy, przedłożymy 
Zamawiającemu przed końcem terminu obowiązywania dotychczasowej, nową 
decyzję ważną na pozostały czas realizacji umowy pod rygorem kar umownych”  
(Wzór oświadczenia  w załączniku nr 4 do SIWZ) 

 

2) W załączniku nr 4 do SIWZ „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania uprawnień 

do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz sytuacji finansowej                              

i ekonomicznej” pkt. 2 

 

było: 

„2) Oświadczamy, że w przypadku gdy ważność zezwolenia (decyzji) na transport oraz 
zagospodarowanie (odzysk) odpadów będzie krótsza od obowiązywania umowy, 
przedłożymy Zamawiającemu przed końcem terminu obowiązywania dotychczasowej, 
nową decyzję ważną na pozostały czas realizacji umowy pod rygorem kar umownych.” 

 

 

powinno być: 

„2) Oświadczamy, że w przypadku gdy ważność zezwolenia (decyzji) na transport odpadów 
będzie krótsza od obowiązywania umowy, przedłożymy Zamawiającemu przed końcem 
terminu obowiązywania dotychczasowej, nową decyzję ważną na pozostały czas 
realizacji umowy pod rygorem kar umownych.” 

 

 

II. INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

Zamawiający informuje, że w związku z wyjaśnieniami treści SIWZ zmianie ulega termin 
składania i otwarcia ofert. 

1) W pkt. 4.2.6. SIWZ „Miejsce oraz termin składania ofert, zwrot oferty” ppkt. 4.2.6.1 

 

było: 

„4.2.6.1. Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 

(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25 - Wydział Zamówień Publicznych) -               

w terminie do dnia 23.04.2014 r. do godz. 11:00” 

jest: 

„4.2.6.1. Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 

(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25 - Wydział Zamówień Publicznych) -               

w terminie do dnia 13.05.2014 r. do godz. 11:00” 

2) W pkt. 4.3.3. SIWZ „Termin i miejsce wniesienia wadium” ppkt. 4.3.3.1. 

 



 

 
 

było: 

„4.3.3.1.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający za 

termin wniesienia wadium uważa dzień i godzinę uznania wskazanego poniżej 

rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na 

konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed 

terminem składania ofert tj. do dnia 23.04.2014 r. do godziny 11:00  w miejscu 

wskazanym w pkt 4.3.3.3.”  

jest: 

„4.3.3.1.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający za 

termin wniesienia wadium uważa dzień i godzinę uznania wskazanego poniżej 

rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na 

konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed 

terminem składania ofert tj. do dnia 13.05.2014 r. do godziny 11:00  w miejscu 

wskazanym w pkt 4.3.3.3.”  

 

3) W pkt. 4.4. SIWZ „Otwarcie ofert” ppkt. 4.4.1. 

 

było: 
„4.4.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.04.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – 
sala konferencyjna, pokój nr 8.” 

 

jest: 

„4.4.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.05.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – 

sala konferencyjna, pokój nr 8.” 

 

Zamawiający w celu sporządzenia prawidłowej oferty do niniejszego pisma załącza Załącznik nr 
4 do SIWZ uwzględniający zmianę SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Załącznik uwzględniający zmiany treści SIWZ z dnia 16.04.2014 r. 

Nr referencyjny: 07/2014/EEZP/MN              Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 
 
 

……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

        (miejscowość) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz 
sytuacji finansowej i ekonomicznej oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług przewozu materiałów transportem 
samochodowym dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakładu Górniczego Janina w Libiążu.” 
 

1) Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie 
finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.1 
 

2) Oświadczamy, że w przypadku gdy ważność zezwolenia (decyzji) na transport odpadów 
będzie krótsza od obowiązywania umowy, przedłożymy Zamawiającemu przed końcem 
terminu obowiązywania dotychczasowej, nową decyzję ważną na pozostały czas 
realizacji umowy pod rygorem kar umownych. 

 

3) Oświadczamy, że w przypadku gdy ważność certyfikatu kompetencji zawodowych,  
będzie krótsza od obowiązywania umowy, przedłożymy Zamawiającemu przed końcem 
terminu obowiązywania dotychczasowego, nowy certyfikat ważny na pozostały czas 
realizacji umowy pod rygorem kar umownych.  

 
4) Oświadczamy, że w przypadku gdy ważność licencji,  będzie krótsza od obowiązywania 

umowy, przedłożymy Zamawiającemu przed końcem terminu obowiązywania 
dotychczasowej, nową licencję ważną na pozostały czas realizacji umowy pod rygorem 
kar umownych. 
 

5) Oświadczamy, że dysponujemy i będziemy dysponować osobami posiadającymi 

wymagane uprawnienia wynikające z ustawy o kierujących pojazdami Dz. Ustaw 2011r. 

nr. 30 poz.151 przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

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

 

                                                
1
 Niepotrzebne skreślić 


