
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wydział Zamówień Publicznych 
ul. Grunwaldzka 37 
43-600 Jaworzno 
tel. +48 32 618 5302 
fax.+48 32 615 59 42 
 

 
 
 
 

 
 

Jaworzno, dn. 24.04.2012 r. 
 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

Sprawa nr: 18/2012/EEZP/IZ 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych  
w Południowym Koncernie Węglowym SA – Zakład Górniczy JANINA w Libiążu. ” 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych  
w Południowym Koncernie Węglowym SA – Zakład Górniczy JANINA w Libiążu”,  
na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania 
Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 1: 
Co należy rozumieć pod pojęciem „typowego skrzyżowania w obudowie ŁP” występującego 
w ciągu prowadzonych robót chodnikowych, określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ §2 pkt. 
3 d co do jego konstrukcji i wielkości? 
Odpowiedź: 
Pod pojęciem „typowego skrzyżowania w obudowie ŁP” należy rozumieć skrzyżowania 
wykonywane przy użyciu typowych łuków obudowy ŁP budowanych zarówno jako pełne 
odrzwia obudowy łukowej jak również odrzwia tzw. „rozwinięte”, których jedną część stanowi 
łuk ociosowy oraz ½ łuku stropnicowego wydłużanego w miarę postępu prostką opartą na 
obudowie wyrobiska, z którego wykonywany jest wlot. W zakresie wielkości skrzyżowań 
będą one wykonywane zgodnie z projektem technicznym w rozmiarze typowych odrzwi  
i przekroju do 30m2 . 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający w związku z wieloletnim okresem obowiązywania umowy przewiduje 
roczną indeksację cen jednostkowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen jednostkowych w trakcie trwania umowy. 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o konkretne wskazanie jakie i w jakiej ilości „inne niezbędne roboty związane  
z prowadzeniem przodków w rejonie” ma obejmować cena za wykonanie wyrobisk określona 
w Załączniku nr 7 do SIWZ §2 pkt. 3 q i jaki zakres niezbędnych wzmocnień obudowy (w tym 
stosowanie środków chemicznych) występuje w cenie określonej w Załączniku nr 7 do SIWZ 
§2 pkt.3t? 
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Odpowiedź: 
Są to roboty i wzmocnienia obudowy  związane z drążeniem wyrobisk a nie wynikające  
z przyszłej funkcji wyrobiska. 
Ewentualne koszty zakupu środków chemicznych podczas drążenia wyrobisk  
w przewidywanych strefach zaburzeń geologiczno – górniczych ponoszone będą przez 
Zamawiającego. W przypadku zaniedbań podczas wykonywania wyrobiska  (opad skał 
stropowych, pustki),  koszty zakupu środków chemicznych , które zastosowane zostaną przy  
wyeliminowaniu nieprawidłowości ponosi Wykonawca. 
 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o sprecyzowanie położenia punktów zdawczo-odbiorczych określonych  
w Załączniku nr 7 do SIWZ § 7 pkt. 2e w trakcie drążenia wyrobisk dla poszczególnych 
kombajnów chodnikowych? 
Odpowiedź: 
Punkty zdawczo – odbiorcze zlokalizowane będą maksymalnie do 100m od miejsca 
prowadzenia prac  (przodków itp.).  Punkt zdawczo – odbiorczy tj. stację materiałową 
tymczasową przygotowuje Wykonawca zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 
(Załączniki z dnia 2 września 2002 r. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznych zabezpieczeń 
przeciwpożarowych w podziemnych zakładach górniczych Dz.U. z 2002 roku, Nr 139, 
poz.1169 z późniejszymi zmianami – załącznik nr 4, pkt. 6.9.14).  
 
Pytanie nr 5: 
W jaki sposób Wykonawca może uwzględnić w cenie przerwy w drążeniu wyrobisk  
na wykonanie prac mierniczo-geologicznych i robót wiertniczych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 8 do SIWZ Projekt umowy. Zmianie ulega 
zapis § 10, pkt.4: 
Stare brzmienie: 
Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu przodek drążonych wyrobisk lub 
inne wskazane miejsca w rejonie wykonywania robót w celu wykonania obsługi mierniczo-
geologicznej i robót wiertniczych przez odpowiednie służby Zamawiającego (otwory do 
profilaktyki ppoż., otwory wyprzedzające lub badawcze). Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia przodka lub innych wskazanych miejsc w rejonie wykonywanych robót 
zgodnie z zasadami techniki górniczej w sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie 
obsługi mierniczo-geologicznej i robót wiertniczych. 
Nowe brzmienie: 
Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu przodek drążonych wyrobisk lub 
inne wskazane miejsca w rejonie wykonywania robót w celu wykonania obsługi mierniczo-
geologicznej i robót wiertniczych przez odpowiednie służby Zamawiającego (otwory  
do profilaktyki ppoż., otwory wyprzedzające lub badawcze). Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia przodka lub innych wskazanych miejsc w rejonie wykonywanych robót 
zgodnie z zasadami techniki górniczej w sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie 
obsługi mierniczo-geologicznej i robót wiertniczych. Łączny czas przerw w miesiącu, w celu 
wykonania obsługi mierniczo-geologicznej i robót wiertniczych, nie może przekroczyć  
48 godzin.  
 
Pytanie nr 6: 
Proponujemy zmianę zapisu SIWZ §10 pkt. 8 Załącznika nr 7 do SIWZ na następujący: 
„W przypadku wykonania obudowy niezgodnie z obowiązującymi projektami Wykonawca 
dokona przebudowy na własny koszt. Do czasu wykonania przebudowy, Zamawiający 
wstrzyma zapłatę za kwestionowany odcinek wyrobisk do czasu usunięcia usterek” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający, ze względu na bardzo dużą wartość kontraktu może rozważyć 
zmniejszenie wysokości proponowanych w Załączniku 7 do SIWZ § 13 kar umownych? 
Proponujemy zmianę zapisu pkt. 1 ww. paragrafu na: 
„W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Strona odstępująca od umowy może 
naliczyć Stronie ponoszącej odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia, a Strona 
ponosząca odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia zobowiązana będzie zapłacić Stronie 
odstępującej od umowy karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanego zakresu 
finansowego umowy netto.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 8 do SIWZ Projekt umowy. Zmianie ulega 
zapis § 13, pkt.1: 
Stare brzmienie: 
W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Strona odstępująca od umowy może 
naliczyć Stronie ponoszącej odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia, a Strona 
ponosząca odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia zobowiązana będzie zapłacić Stronie 
odstępującej od umowy karę umowną w wysokości 10 % kwoty  netto określonej w § 6  
ust. 1. 
Nowe brzmienie: 
W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Strona odstępująca od umowy może 
naliczyć Stronie ponoszącej odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia, a Strona 
ponosząca odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia zobowiązana będzie zapłacić Stronie 
odstępującej od umowy karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto 
umowy tj. wartości netto umowy pozostałej po odjęciu, od wartości netto umowy określonej  
w §6 ust.1, sumy wartości netto wystawionych faktur zgodnie z §6 ust 7 i 9 umowy, według 
stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
 
Pytanie nr 8: 
Proponujemy zmianę zapisu Załącznika 7 do SIWZ § 7 pkt. 9 na: 
Wykonawca realizował będzie roboty chodnikowe wg harmonogramu robót 
przygotowawczych Zamawiającego, nie mniej niż założony minimalny kwartalny postęp 
drążonych wyrobisk, obliczony jako 80% zakresu robót w kwartale wynikający z nałożonych 
przez Zamawiającego zadań przed rozpoczęciem każdego miesiąca. Za kwartał rozumie się 
trzy kolejno po sobie następujące miesiące począwszy od dnia obowiązywania umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 9: 
Proponujemy zmianę zapisu Załącznika 7 do SIWZ § 13 pkt.8 na: 
„W przypadku przerw w drążeniu wyrobisk trwających łącznie dłużej niż 20% średniego 
czasu pracy na jednej zmianie roboczej, zaistniałych z winy Zamawiającego, Wykonawca 
może naliczyć Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 60 % kosztów jednostkowych drążenia wyrobisk w zmianie 
wydobywczej za czas zaistniałej przerwy. 
Strony ustalają sposób wyliczenia kary umownej wg wzoru: 

Ku = 0,6 x  KJ x TP  [zł]  
gdzie: 
Ku   – wysokość kary umownej (obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 
0,6   – współczynnik kosztów jednostkowych drążenia wyrobisk w zmianie wydobywczej, 
TP  – czas przerw w drążeniu wyrobisk zaistniałych z winy Zamawiającego w danym 

miesiącu, trwających łącznie dłużej niż 150 minut w ciągu jednej zmiany 
wydobywczej - wyrażony w minutach, 

KJ    – koszt jednostkowy drążenia wyrobisk w zmianie wydobywczej, obliczany wg wzoru: 
KJ = W / NZW x NDR x 270 min.  [zł/min.] 
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gdzie: 
   W   – łączna wartości netto z faktur za wydrążone wyrobiska w okresie ostatnich trzech 

miesięcy kalendarzowych poprzedzających zaistniałą przerwę (jeżeli okres 
realizacji umowy jest krótszy od 3 miesięcy – łączna wartości netto faktur  
za wydrążone wyrobiska od początku realizacji umowy do końca miesiąca 
poprzedzającego zdarzenie), 

   NZW – ilość zmian wydobywczych w dobie (2 zmiany wydobywcze – w systemie 
trzyzmianowym i 3 zmiany wydobywcze – w systemie czterozmianowym), 

   NDR  – ilość dni roboczych z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy,  
w okresie ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających zdarzenie 
(jeżeli okres realizacji umowy jest krótszy od 3 miesięcy – ilość dni roboczych,  
od początku realizacji umowy do końca miesiąca poprzedzającego zdarzenie), 

     270 min. –  średni czas pracy w zmianie roboczej.  
Przerwy w drążeniu wyrobisk zaistniałych z winy Zamawiającego trwające łącznie krócej niż 
20% średniego czasu pracy na jednej zmianie roboczej nie będą stanowić podstaw  
do naliczenia kary umownej i innych roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 10: 
Prosimy o sprecyzowanie zapisów: Czy „Oświadczenie Wykonawcy” określone w Załączniku 
nr 7 do SIWZ i w Załączniku nr 8 (Projekt umowy) do SIWZ § 16 Ochrona środowiska, 
wymagają od Wykonawcy posiadanie przez niego odpowiedniej decyzji zatwierdzającej 
program gospodarki odpadami, informacji o wytwarzanych odpadach czy też pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ administracyjny? 
Odpowiedź: 
Oświadczenie Wykonawcy „ określone w Załączniku nr 7 do SIWZ i w Załączniku nr 8 
(Projekt umowy) do SIWZ § 16 Ochrona środowiska , wymagają od Wykonawcy posiadanie: 

 decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli 
wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie; 

  przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne  
w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych  
niż niebezpieczne. 

 pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją 
instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie  
lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. 

Zgodnie art. 17 Ustawy o odpadach Dz.U. z 2010 roku, Nr 185 poz.1243.  
 
 


