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50/2014/EEZP/MN) 
 

 
 
 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 
 
 
 W związku z otrzymanymi wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Budowę odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacja załadowczą,              

z możliwością załadowania kamienia do wagonów  i samochodów w TAURON Wydobycie 

S.A. Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu – Część drogowo-kolejowa”, na podstawie 

art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców 

i udzielamy odpowiedzi. 

 
Pytanie nr 1 

„Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Czy podana wartość wykonywanych robót podana jest 

netto czy brutto?” 
 

Pytanie nr 2 

„Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „budowa liniowej infrastruktury kolejowej”? 
 
Pytanie nr 3 

„Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ budowa liniowej infrastruktury drogowej?” 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1, 2, 3 

Odnosząc się do pytania nr 1 Zamawiający informuje że zgodnie ze wzorem Wykazu robót 

budowlanych stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy podać wartość brutto.  



Nr referencyjny: 2014/TWD/TWD/02909/L (sprawa nr 50/2014/EEZP/MN) 
 

 

Odnosząc się do pytania nr 2 Zamawiający wyjaśnia że pod pojęciem „budowa liniowej 

infrastruktury kolejowej” rozumie określenie „budowę torowiska kolejowego 

normalnotorowego”.  

Odnosząc się do pytania nr 3 Zamawiający wyjaśnia że pod pojęciem „budowa liniowej 

infrastruktury drogowej” rozumie określenie „budowa dróg”.  

 

W związku z zapytaniami Zamawiający doszczegóławia zapisy pkt. 3.1.1.2. i na podstawie 

art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść pkt. 3.1.1.2 SIWZ. 

 

było: 

„3.1.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu                

w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się               

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją co 

najmniej jednej roboty budowlanej z zakresu budowy liniowej infrastruktury 

kolejowej, na kwotę minimum 5.000.000,00 PLN i co najmniej jednej roboty 

budowlanej z zakresu budowy infrastruktury drogowej na kwotę minimum 

1.000.000,00 PLN z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 

oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”  

jest: 

3.1.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu                 

w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się             

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą 

realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej z zakresu budowy torowisk 

kolejowych normalnotorowych, na kwotę minimum 5.000.000,00 PLN brutto             

i co najmniej jednej roboty budowlanej z zakresu budowy dróg na kwotę 

minimum 1.000.000,00 PLN brutto z podaniem ich rodzaju i wartości, daty              

i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, 

określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej               

i prawidłowo ukończone.                                                                                                                             

 
Pytanie nr 4 

„Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Czy zamawiający uzna za spełniony warunek 
posiadania pięciu referencji z ostatnich pięciu lat na kwotę łączną wymaganą w SWIZ przy 
wykonywaniu prac dla jednego zamawiającego?” 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem pkt. 3.1.1.2. SIWZ: 

„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu w zakresie 
posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, należytą realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej z zakresu 
budowy torowisk kolejowych normalnotorowych, na kwotę minimum 5.000.000,00 PLN brutto 



 

 
 
 

i co najmniej jednej roboty budowlanej z zakresu budowy dróg na kwotę minimum 
1.000.000,00 PLN brutto z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.” 
 

Pytanie nr 5 

„Czy zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania jednej referencji za okres 2010-
2014r. wystawionych na kwotę wymaganą w SWIZ?” 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem pkt. 3.1.1.2. SIWZ: 

„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu w zakresie 
posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, należytą realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej z zakresu 
budowy torowisk kolejowych normalnotorowych, na kwotę minimum 5.000.000,00 PLN brutto 
i co najmniej jednej roboty budowlanej z zakresu budowy dróg na kwotę minimum 
1.000.000,00 PLN brutto z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.” 
 
Pytanie nr 6 
„Czy można polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów?” 
 
Pytanie nr 7 

„Czy wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu swoich podwykonawców?” 
 

Odpowiedź na pytanie nr 6 i 7: 

Zamawiający informuje, że zakres i zasady polegania na wiedzy i doświadczeniu innych 

podmiotów określają  pkt. 3.5 i 3.6 SIWZ. 

Pytanie nr 8 

„W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania w ofercie części przedmiotu zamówienia, 

której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, prosimy 

o potwierdzenie, iż oświadczenie takie winno dotyczyć tylko i wyłącznie części zamówienia 

przewidzianych do powierzenia podwykonawcom robót budowlanych, a nie np. dostaw 

materiałów lub usług.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 3.5 SIWZ, w którym określono zasady udziału 

podwykonawców. Wykonawca winien sam określić która firma będzie podwykonawcą.  

 

Pytanie nr 9 

„W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia oraz oświadczeniem Zamawiającego 

zawartym w punkcie 2.1.7.1, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy 

prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć sformułowanie zwarte par. 1 ust. 1 wzoru 

umowy, że przedmiot zamówienia ma być wykonany m.in. zgodnie z przedmiarami robót?” 

 



 

 
 
 

Odpowiedź: 

Wycenę całości zakresu prac Wykonawca winien przeprowadzić w oparciu o Projekt 

Budowlany i projekty wykonawcze wielobranżowe , w tej sytuacji przedmiary robót mają 

charakter jedynie pomocniczy dla wykonania prawidłowej wyceny robót z uwzględnieniem 

wykazanych w przedmiarach materiałów. 

 

Pytanie nr 10 

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w par. 2 ust. 1pkt.2) wzoru umowy słowa 

„bezspornego”, jako niezgodnego z art. 647 k.c.?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje brzmienie §2 ust. 1, pkt. 2 wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 11 

„W nawiązaniu do treści par. 4 ust.5 wzoru umowy zwracamy uwagę, iż z dniem 1 stycznia 

2014r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku 

podatkowego przy dostawie towarów lub wykonania usługi. Zgodnie ze zmienionym art. 19a 

ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu 

realizowanych prac w rodzaju budowy, przebudowy, montażu lub rozbiórki obiektów 

budowlanych będzie, stosownie do tego przepisu, moment wystawienia przez wykonawcę 

dla Inwestora (Zamawiającego) faktury, dokumentującej wykonanie prac przez wykonawcę, 

a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane będą częściowo, zgodnie z art. 19a, ust. 5 

pkt. 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za częściowe 

wykonanie prac. Jednocześnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3, pkt. 1 znowelizowanej ustawy 

o VAT fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego 

wykonania usług lub dostawy towarów. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż 

wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30- go 

dnia od dnia wykonania usługi.  W konsekwencji jako moment wykonania usług budowlanych 

i budowlano – montażowych, który rodzi dla wykonawcy obowiązek wystawienia faktury, 

należy przyjąć faktyczne wykonanie tych usług przez wykonawcę, nie zaś przejęcie tych 

usług na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych. W związku z tym, że przepisy ustawy 

o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi (obowiązują niezależnie od tego co 

strony postanowiły w umowie), fakturę VAT można wystawić po podpisaniu protokołu 

zdawczo – odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu: 

1) 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie,                      

w przypadku częściowego wykonania usługi. 

2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – 

oświadczenia o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia 

wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia. 

Informujemy zatem o konieczności dokonania zmiany wzoru umowy i dostosowania jej do 

bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o VAT, w zakresie przyjęcia faktycznego 

wykonania usługi jako podstawy do wystawienia faktury tj. postanowienia umownego 

zawartego w par. 4 poprzez wykreślenie zdania drugiego w ust. 5, gdyż zgodnie z ww. 

bezwzględnie obowiązującymi przepisami faktury częściowe muszą być wystawione zgodnie 

z rzeczywistym postępem robót.” 

 

 



 

 
 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje brzmienie §4, ust, 5 wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 12 

„Prosimy o podanie w jakim terminie Zamawiający zakończy czynności odbioru częściowego, 

gdyż w par. 5 ust. 11 wzoru umowy zawarty jest jedynie termin na przystąpienie do 

czynności odbioru końcowego?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że termin  przystąpienia do odbiorów określa § 5, ust. 5 wzoru 

umowy i wynosi 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru .  Czynności odbiorowe 

odbioru częściowego dokonane będą i zakończone  w ciągu  1 dnia. 

 

Pytanie nr 13 

„Prosimy o podanie w jakim terminie Zamawiający przystąpi i zakończy czynności odbioru 

końcowego – w par. 5 wzoru umowy brak określenia przedmiotowych istotnych terminów?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że termin  przystąpienia do odbiorów określa § 5, ust. 5 wzoru 

umowy i wynosi 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru , natomiast zakończenie 

czynności odbiorowych odbioru końcowego winno nastąpić w terminie do 2 dni od daty 

przystąpienia do  tych czynności. Nie zachodzi więc niebezpieczeństwo późniejszego niż 

przewidywany w ustawie o VAT terminu wystawienia faktury. 

 

Pytanie nr 14 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w par. 5 ust.16 wzoru umowy zdania 

trzeciego? Informujemy, że  jego treść jest niezgodna z bezwzględnie obowiązującym                

art. 150 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym wysokość zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej 

podanej w ofercie, a nie według uznania Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zadania trzeciego z § 5, ust. 16 wzoru 

umowy, gdyż nie jest to zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w art. 

150 UZP. Zatrzymanie części wynagrodzenia służy możliwości wyegzekwowania od 

wykonawcy usunięcia wad. 

 

Pytanie nr 15 

„Prosimy o potwierdzenie, że w par. 11 ust. 1 pkty od 1) do 4) oraz pkt. 8), 10), 11) wzoru 

umowy chodzi o opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stosownie do treści 

art. 471 k.c.?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przytoczone zapisy § 11, ust. 1, pkty od 1-4 oraz pkt. 8, 10, 11 

wzoru umowy dotyczą opóźnień wynikłych  z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 

 



 

 
 
 

Pytanie nr 16 

„Prosimy o potwierdzenie, że w par. 15 ust. 2  pkt. 3), 5), 6) wzoru umowy chodzi                           

o opóźnienia lub nieterminowe usunięcie wad z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przytoczone w  § 15, ust. 2, pkt. 3), 5), 6), wzoru umowy zapisy 

dotyczą opóźnienia lub nieterminowego usunięcia wad z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 17 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w par. 19 ust. 1 wzoru umowy „przed dniem 

podpisania Umowy” przez: „przed dniem złożenia oferty”, a to z uwagi na treść art.140 Prawa 

zamówień publicznych?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść zapisu zawartego w §19, ust. 1 wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 18 

„Prosimy o doprecyzowanie w jakich przypadkach oraz w jakim terminie Zamawiający 

przewiduje rezygnację z realizacji części przedmiotu zamówienia?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przypadki oraz terminy rezygnacji z realizacji przedmiotu 

zamówienia dotyczą  jedynie okoliczności wskazanych w § 13 wzoru umowy  - siła wyższa. 

 

Pytanie nr 19 

„Czy Zamawiający uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                 

w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli tak prosimy o jej 

przekazanie.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający do wykonania ww. zamierzenia inwestycyjnego uzyskał prawomocną decyzję 

o pozwoleniu na budowę, co jest równoznaczne z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Zamawiający nie widzi potrzeby przekazywania tej decyzji Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 20 

„Czy Zamawiający uzyskał decyzję administracyjną na wycinkę drzew i krzewów zgodnie 

z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. jeżeli tak prosimy o jej przekazanie.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie posiada decyzji administracyjnej na wycinkę drzew               

i krzewów, gdyż nie było potrzeby jej uzyskania. 

 

 

 

 



 

 
 
 

Pytanie nr 21 

„Czy koszty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów są po stronie 

Wykonawcy?” 

 

Odpowiedź: 

Koszty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów nie występują. 

 

Pytanie nr 22 

„Zamawiający wymaga załączenia do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji               
i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
Wzór załącznika nr 5 narzuca Wykonawcy sposób sporządzenia przedmiotowej listy               
podmiotów poprzez obowiązek wskazania adresu, NIP podmiotu należącego do tej samej  
grupy kapitałowej. 

Wykonawca podnosi, że żądanie przez Zamawiającego podania powyższych danych     
nie znajduje uzasadnienia. Nowelizacja ustawy Pzp nałożona na Wykonawców obowiązek 
składania wraz z wnioskiem lub ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.   
Ustawodawca nie sprecyzował jednocześnie jak taka lista powinna wyglądać,  pozostawiając 
zatem wykonawcy dowolność co do formy. 
 Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż należy do grupy kapitałowej o zasięgu 
ogólnoświatowym, liczącej ponad 600 podmiotów i podanie dokładnych danych 
teleadresowych wszystkich podmiotów jest znacznie utrudnione a wręcz niemożliwe. 
Wykonawca przedłoży zatem wraz  z ofertą sporządzoną przez siebie listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej z podaniem adresów. Tak sporządzona lista 
będzie wystarczająca dla Zamawiającego w celu oceny czy podmioty należące do tej samej 
grupy kapitałowej złożyły odrębne oferty w  przedmiotowy postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, a tym samym czy zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawców 
na podstawie art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp. 

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu 
załączenia przedmiotowej listy zgodnie z załącznikiem nr 5, szczególności o odstąpienie od 
wymogu podania NIP wymienionych w przedmiotowym załączniku.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą sporządzonej 
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wg własnego wzoru, zawierającej 
co najmniej nazwę i adres podmiotu. 
 
Pytanie nr 23 

„Czy Zamawiający udostępni media potrzebne do organizacji zaplecza ? Czy będą one 
udostępnione Wykonawcy bez opłat ?” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni media potrzebne do organizacji zaplecza (energia elektryczna, 

woda) odpłatnie, zgodnie z Cennikiem opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących 

z TAURON Wydobycie S.A.  (Cennik stanowi załącznik do niniejszego pisma) 

Pytanie nr 24 

„Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje oddzielnym postępowaniem odwodnienia 
dróg i torowiska ?” 
 



 

 
 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje odrębnego postępowania na wykonanie 

odwodnienia dróg i torowiska. 

Pytanie nr 25 

Prosimy o określenie do kogo należy materiał z rozbiórek (płyty drogowe, destrukt, kruszywo, 
bariery stalowe, ogrodzenie) ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że płyty drogowe, złom stalowy i kolorowy pozostają w dyspozycji 

Zamawiającego i winny być złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe 

materiały należy traktować zgodnie z pkt. 2.1.8.3 SIWZ. 

Pytanie nr 26 

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni drogi z betonu cementowego                          
w technologii monolitycznej?” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje sposób realizacji robót budowanych określony w prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Pytanie nr 27 

„Prosimy o udostępnienie mapy sytuacyjno – wysokościowej w celu weryfikacji ilości robót 
ziemnych.” 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że do wykonania zamówienia należy przyjąć mapy zawarte                       

w projekcie budowlanym i wykonawczym przedmiotowego zadania. 

 

Pytanie nr 28 

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie szyn staro użytecznych do budowy całości 
torów?” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy znajdujące się w projekcie wykonawczym i przedmiarach 

robót. 

Pytanie nr 29 

„Czy utylizacja materiałów z rozbiórek torów (podkłady kolejowe, tłuczeń, grunt z wykopów 
nie nadający się do wbudowania) jest po stronie Zamawiającego?” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ww. materiały należy traktować jako odpady związane z 

wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z pkt. 2.1.8.3 SIWZ. 

Pytanie nr 30 

„Czy Zamawiający ma ustalony wstępnie zakres zamknięć torów bocznicowych na czas 
wykonywania robót ?” 



 

 
 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na czas wykonywania robót wyłączy z ruchu w sposób trwały 

zakres torów bocznicowych objętych pozwoleniem na budowę. 

Pytanie nr 31 

„Czy mieszanka do podbudowy UTEXPB8 (betonowo popiołowo- żużlowa) jest dostępna do 
zakupu na elektrowni Tauron?” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dysponuje wiedzą w tym zakresie. 

 
Pytanie nr 32 

„Czy Zamawiający udostępni place składowe na materiały do budowy i na zaplecze budowy     
i czy udostępni dostęp do, mediów (woda, prąd) ?” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni place składowe na materiały do budowy i zaplecze budowy oraz 

udostępni pkt. poboru wody i energii elektrycznej odpłatnie , zgodnie  z Cennikiem opłat dla 

podmiotów zewnętrznych współpracujących z TAURON Wydobycie S.A.  (Cennik stanowi 

załącznik do niniejszego pisma) 

Pytanie nr 33 

„Prosimy o sprecyzowanie wymagania odnośnie kwalifikacji technicznych dla osoby              
z uprawnieniami do kierowania robót drogowych posiadającej stwierdzenie kwalifikacji przez 
OUG. Czy dana osoba powinna dysponować jednocześnie i uprawnieniami do kierowania 
robotami drogowymi i kwalifikacjami OUG średniego dozoru ? Jeśli tak to czy jest taka osoba 
do dyspozycji w ZG Janina ? Z naszego doświadczenia wynika, że nie jest do pozyskania 
osoba posiadająca jednocześnie obie wymagane kwalifikacje.” 
 

Odpowiedź: 

W związku z zapytaniem Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych zmienia treść pkt. 3.1.1.3 SIWZ. 

 

było: 

„3.1.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu                 

w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, jeżeli  Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi 

odpowiednie uprawnienia do realizacji zamówienia.  

a) 1 osoba – Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności kolejowej, który posiada zaświadczenie   

o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada 

aktualne ubezpieczenie OC, 

b) 1 osoba – Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami w specjalności drogowej, który posiada stwierdzenie kwalifikacji przez 

OUG, co najmniej osoby średniego dozoru ruchu, specjalność budowlana,       

w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, który posiada 



 

 
 
 

zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa            

i posiada aktualne ubezpieczenie OC,  

c) 1 osoba – Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami w specjalności kolejowej, który posiada zaświadczenie                                 

o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada 

aktualne ubezpieczenie OC,  

d) 1 osoba - Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                

i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych, który posiada zaświadczenie  

 o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  i posiada 

aktualne ubezpieczenie OC; 

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy                      

i kierownika robót.” 

 

jest: 

  3.1.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu                 

w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, jeżeli  Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

posiadającymi odpowiednie uprawnienia do realizacji zamówienia.  

a) 1 osoba – Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności kolejowej, który posiada 

zaświadczenie    o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa i posiada aktualne ubezpieczenie OC, 

b) 1 osoba – Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami w specjalności drogowej, posiadający  zaświadczenie                                    

o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa                              

i posiadający aktualne ubezpieczenie OC,  

c) 1 osoba – kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, który posiada 

stwierdzenie kwalifikacji przez OUG co najmniej osoby średniego dozoru 

ruchu specjalność budowlana w Zakładach Górniczych wydobywających 

węgiel kamienny , posiadający przynależność do okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa oraz aktualne ubezpieczenie OC, 

d) 1 osoba – Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami w specjalności kolejowej, który posiada zaświadczenie                                  

o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada 

aktualne ubezpieczenie OC,  

e) 1 osoba - Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji  i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych, który 

posiada zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa  i posiada aktualne ubezpieczenie OC; 

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy  

            i kierownika robót. 

 



 

 
 
 

 

Pytanie nr 34 

„Prosimy o podanie na jaką siłę nacisku należy przyjąć do oferty na płyty drogowe 
3000X150X15 ?” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że siłę nacisku na płytę 3000X150 wskazuje Polska Norma i wynosi 

115 kN a kategorię obciążenia ruchem wskazano w projekcie: KR 2 i na takie obciążenie 

należy dobrać płyty drogowe. 

Pytanie nr 35 

„Prosimy o udostępnienie SST dotyczących branży drogowej.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie posiada SST. W posiadaniu Zamawiającego są specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót. 

Pytanie nr 36 

„Prosimy o podanie miejsc występowania oraz sposobu zakończenia barier ochronnych 
stalowych.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zakres robót wynikający z projektu wykonawczego – branża 

drogowa. 

Pytanie nr 37 

„Prosimy o określenie do kogo należy materiał z rozbiórki elementów drogowych?” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że materiał pochodzący z rozbiórki elementów drogowych (płyty 

drogowe, złom stalowy i kolorowy) należy do Zamawiającego i winien być złożony w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. Pozostały materiał z rozbiórki elementów drogowych 

należy traktować zgodnie z pkt. 2.1.8.3 SIWZ. 

Pytanie nr 38 

„Prosimy o załączenie szczegółu spięcia płyt betonowych z klamrami.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w celu prawidłowego i trwałego wykonania oraz bezpiecznego 

użytkowania nawierzchni drogi , Wykonawca winien wykonać spięcia klamrowe płyt zgodnie 

ze wskazaniami producenta płyt. 

 

 Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych informuje o (uproszczeniu) zmianie tabeli cenowej w Załączniku nr 1 do 

Formularza oferty „Formularz cenowy” jak poniżej: 

 

 



Nr referencyjny: 2014/TWD/TWD/02909/L (sprawa nr 50/2014/EEZP/MN) 

 

było: 
Załącznik nr 1 do Formularza Oferty 

„FORMULARZ CENOWY1 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa odstawy taśmowej 
kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacją załadowczą, z możliwością załadunku kamienia do wagonów i samochodów w TAURON Wydobycie 
S.A. – Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu. – Część drogowo-kolejowa.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena brutto oferty (PLN) słownie: …..……………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
 
 

…………………………………………………………………………. 
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)” 

                                                
1
  Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz. 

 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

Cena netto 
oferty [PLN] 

Stawka VAT 

[%] 

Podatek VAT 
[PLN] 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 = 3 + 5 

1. Budowa układu torowego wraz z branżą elektryczną 
……………… 

23 
……………… ……………… 

2. Budowa układu drogowego 
……………… 

23 
……………… ……………… 

3. Obsługa geodezyjna 
……………… 

23 
……………… ……………… 

Łączna cena oferty (tj. suma pozycji 1+2+3) 
……………… 

x 
……………… ……………… 



Nr referencyjny: 2014/TWD/TWD/02909/L (sprawa nr 50/2014/EEZP/MN) 
 

 

jest: 

 
Załącznik nr 1 do Formularza Oferty 

FORMULARZ CENOWY1 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa 
odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacją załadowczą, z możliwością załadunku kamienia do wagonów i 
samochodów w TAURON Wydobycie S.A. – Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu. – Część drogowo-kolejowa.” 
 

 
 
 
Cena brutto oferty (PLN) słownie: 
…..……………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
 
 

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

 
 
_______________________ 
1
  Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz. 

 

Przedmiot zamówienia 
Cena netto 
oferty [PLN] 

Stawka VAT 

[%] 

Podatek VAT 
[PLN] 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

1 2 3 4 = 2 x 3 5 = 2 + 4 

Budowa odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem 
magazynowym i stacją załadowczą, z możliwością załadunku 
kamienia do wagonów i samochodów w TAURON Wydobycie S.A. 
– Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu. – Część drogowo-
kolejowa. ……………… 

23 

……………… ……………… 



Nr referencyjny: 2014/TWD/TWD/02909/L (sprawa nr 50/2014/EEZP/MN) 

 
 

 

 

II. INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, 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 19.12.2014 r. do godz. 10:00” 

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 07.01.2015 r. do godz. 10:00” 

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 19.12.2014 r. do godziny 10:00  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 07.01.2015 r. do godziny 

10:00  w miejscu wskazanym w pkt 4.3.3.3. 

3) W pkt. 4.4. SIWZ „Otwarcie ofert” ppkt. 4.4.1. i 4.4.4.2. 

było: 

„4.4.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.12.2014 r. o godz. 11:00 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 07.01.2015  r. o godz. 11:00 w siedzibie 

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

sala konferencyjna, pokój nr 8.” 

 

 

 

 

 

 

 



Nr referencyjny: 2014/TWD/TWD/02909/L (sprawa nr 50/2014/EEZP/MN) 

 
 

Załącznik do pisma z dnia 08.12.2014 r.  

C E N N I K  O P Ł A T  
dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z TAURON Wydobycie S.A.  

 

Lp. Rodzaj usługi/świadczenia Opłata 
*1. 
1.1. 
1.1.a 
1.2. 
1.2.a 
1.3. 
 
 
1.4. 
 
1.5. 

Wynajem pomieszczeń 
Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)-podwyższony standard 
Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)-podwyższony standard 
Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO) 
Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO) 
Wynajem pomieszczeń (bez mediów) 
-  lokale przemysłowo-produkcyjne 
-  lokale usługowo-handlowe 

Wynajem pomieszczeń (bez mediów) 
-  lokale magazynowo-składowe 

Wynajem pomieszczeń innych nie sklasyfikowanych od 1.1.- 1.4. 

 
15,00 zł/m

2
/miesiąc 

17,47 zł/m
2
/miesiąc 

12,00 zł/m
2
/miesiąc 

14,47 zł/m
2
/miesiąc 

  8,50 zł/m
2
/miesiąc 

 
 
  5,50 zł/m

2
/miesiąc 

 
  2,50 zł/m

2
/miesiąc 

2. Odbiór odpadów komunalnych 5,02 zł/osobę/miesiąc 

3. Korzystanie z łaźni (woda do kąpieli, suszenie, ogrzewanie, szatnia) 7,70 zł/osobę/dniówkę 

4. Korzystanie z kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej 1,00 zł/osobę/dniówkę 

5. Woda pitna 1,70 zł/osobę/miesiąc 

6. Odbiór ścieków do kanalizacji 1,92 zł/osobę/miesiąc 

7. Korzystanie z obsługi przez: 
a)  markownię 
b)  lampownię 
 
 
Cena 
c) karta zbliżeniowa Mifare wraz z jej personalizacją w etui 

(indywidualna dyskietka komputerowa) 
d) komplet (3 szt.) znaczków kontrolnych metalowych 

 
a)  2,00 zł/osobę/dniówkę 
b)  wypożyczenie lampy – 

powierzchnia: 2,00  zł/dniówkę; 
     wypożyczenie lampy i POG-8 – dół:  

4,00 zł/dniówkę 
c) 20,00 zł brutto 

 
d) 10,00 zł brutto 

8. Energia elektryczna/ilość energii elektrycznej kalkulowana 
indywidualnie wg zainstalowanego wyposażenia np. kserokopiarka, 
komputer, drukarka, czajnik elektryczny. 

wg aktualnej taryfy dla zamawiającego 
oraz kalkulacji sporządzonej przez 
oddziały MEE zakładów górniczych 

9. Wynajem Sali – dot. sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Piłsudski) za pierwszy dzień 2500 zł, za każdy 
następny 500 zł za godzinę 200 zł 
(ceny brutto) 

10. Łączność telefoniczna wg aktualnego cennika opłat za usługi 
telefoniczne zatwierdzonego uchwałą 
Zarządu 

11. Pobieranie opłaty za kserowanie dokumentów w TAURON 
Wydobycie S.A. dla podmiotów zewnętrznych: 

 kserowanie dokumentów odbywać się będzie w komórkach 
organizacyjnych TAURON Wydobycie S.A na rzecz 
podmiotów występujących o uzyskanie kserokopii 
dokumentów; 

 pracownicy komórek organizacyjnych wykonujący taka 
usługę dokonają naliczenia wartości brutto wykonanej 
usługi i wystawią zlecenie do zapłaty w kasie Koncernu; 

 zlecenie zapłaty w kasie TAURON Wydobycie S.A. 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT w 
Wydziale Księgowości.  

 
netto 0,18 zł za stronę formatu A4  
+ podatek VAT w wysokości 23% 

12. Pobieranie opłaty za dzierżawę gruntu znajdującego się we władaniu 
TAURON Wydobycie S.A. dla podmiotów zewnętrznych 
prowadzących działalność handlowo- usługową 

netto 10 zł/m
2
/m-c 

*1. – w zależności od standardu pomieszczenia określonego przez Wydział Administracyjno–Gospodarczy TAURON 
Wydobycie S.A. 

 Do powyższych cen będzie doliczany podatek VAT w obowiązującej wysokości. 
 TAURON Wydobycie S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen. 
 Termin płatności faktur za powyższe usługi/dostawy wynosi 14 dni od daty wystawienia. 

 
 
 


