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Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wykonanie robót w zakresie usunięcia osadu z osadnika wód 
dołowych w Szyjkach w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym 
Janina w Libiążu.” - sprawa nr 86/2013/EEZP/MN. 

 

 

I. INFORMACJA O ZMIANE TREŚCI SIWZ 

 

 Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Wykonanie robót w zakresie usunięcia osadu z osadnika wód dołowych w 

Szyjkach w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Janina w 

Libiążu.”  

 

1. W pkt. 4, sekcji IV. SIWZ „POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ” 

 

było: 

„Wymaga się, aby Wykonawca opracował harmonogram prowadzenia robót 
z uwzględnieniem miesięcznego wydobycia osadu, oraz miesięcznej ilości osadu 
przeznaczonego do wywiezienia do zagospodarowania i dostarczył Zamawiającemu 
wymagany harmonogram najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy, pod rygorem 
utraty wadium za uchylanie się od podpisania umowy. (Harmonogram prowadzenia 
robót będzie stanowił załącznik do oferty oraz załącznik  nr  2 do umowy.) 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty: 

„Oświadczamy, że opracujemy Harmonogram prowadzenia robót z uwzględnieniem 
miesięcznego wydobycia osadu, oraz miesięcznej ilości osadu przeznaczonego do  
wywiezienia do zagospodarowania i  dostarczył Zamawiającemu wymagany 
harmonogram najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy, pod rygorem utraty wadium 
za uchylanie się od podpisania umowy. Harmonogram będzie stanowił załącznik do 
oferty oraz załącznik nr 2 do umowy.” 

Oświadczenie zgodne ze wzorem zamieszczonym w pkt. 6 załącznika nr 5 do SIWZ.” 
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jest: 

Wymaga się, aby Wykonawca opracował harmonogram prowadzenia robót 
z uwzględnieniem miesięcznego wydobycia osadu, oraz miesięcznej ilości osadu 
przeznaczonego do wywiezienia do zagospodarowania i dostarczył Zamawiającemu 
wymagany harmonogram najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy, pod rygorem 
utraty wadium za uchylanie się od podpisania umowy. (Harmonogram prowadzenia 
robót będzie stanowił załącznik  nr  2 do umowy.) 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty: 

„Oświadczamy, że opracujemy Harmonogram prowadzenia robót z uwzględnieniem 
miesięcznego wydobycia osadu, oraz miesięcznej ilości osadu przeznaczonego do  
wywiezienia do zagospodarowania i dostarczył Zamawiającemu wymagany 
harmonogram najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy, pod rygorem utraty wadium 
za uchylanie się od podpisania umowy. Harmonogram będzie stanowił załącznik nr 2 
do umowy.” 

Oświadczenie zgodne ze wzorem zamieszczonym w pkt. 6 załącznika nr 5 do SIWZ. 

2. W pkt. 4 zał. nr 1 do SIWZ -Wymagania organizacyjne i inne- „Opis przedmiotu 
zamówienia” 
 
było: 
„Wykonawca przedstawi harmonogram prowadzenia robót z uwzględnieniem 
miesięcznego wydobycia osadu , oraz miesięcznej ilości osadu przeznaczonego do  
wywiezienia do zagospodarowania. Harmonogram prowadzenia robót będzie stanowił 
załącznik do oferty oraz załącznik  nr  2 do umowy. Wymaga się aby Wykonawca 
przewidział w harmonogramie taką ilość wydobywanych osadów jaka będzie możliwa 
do odwodnienia i wywozu. Zamawiający może wstrzymać czasowo   wybieranie  
odpadów  z osadnika w Szyjkach.  Może to być spowodowane koniecznością 
wprowadzenia zmian w technologii wybierania osadów dla ochrony czystości wód 
zrzucanych z osadnika.” 

 

jest: 
Wykonawca przedstawi harmonogram prowadzenia robót z uwzględnieniem 
miesięcznego wydobycia osadu , oraz miesięcznej ilości osadu przeznaczonego do  
wywiezienia do zagospodarowania. Harmonogram prowadzenia robót będzie stanowił 
załącznik  nr  2 do umowy. Wymaga się aby Wykonawca przewidział w harmonogramie 
taką ilość wydobywanych osadów jaka będzie możliwa do odwodnienia i wywozu. 
Zamawiający może wstrzymać czasowo   wybieranie  odpadów  z osadnika w 
Szyjkach.  Może to być spowodowane koniecznością wprowadzenia zmian w 
technologii wybierania osadów dla ochrony czystości wód zrzucanych z osadnika. 

 

3. W pkt. 6 zał. nr 5 do SIWZ „Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności 
technicznej” 
 
było: 
„Oświadczamy, że opracujemy Harmonogram prowadzenia robót z uwzględnieniem 
miesięcznego wydobycia osadu, oraz miesięcznej ilości osadu przeznaczonego do  
wywiezienia do zagospodarowania i  dostarczył Zamawiającemu wymagany 
harmonogram najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy, pod rygorem utraty wadium 
za uchylanie się od podpisania umowy. (Harmonogram będzie stanowił załącznik do 
oferty oraz załącznik nr 2 do umowy).” 
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jest: 
Oświadczamy, że opracujemy Harmonogram prowadzenia robót z uwzględnieniem 
miesięcznego wydobycia osadu, oraz miesięcznej ilości osadu przeznaczonego do  
wywiezienia do zagospodarowania i  dostarczył Zamawiającemu wymagany 
harmonogram najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy, pod rygorem utraty wadium 
za uchylanie się od podpisania umowy. (Harmonogram będzie stanowił załącznik nr 2 
do umowy). 
 

4. W pkt. 5 zał. nr 1 do SIWZ -Wymagania organizacyjne i inne- „Opis przedmiotu 
zamówienia” 
 
było: 
„Całość zadania przewiduje  do wybrania, odwodnienia  i transportu do miejsca 
zagospodarowania odpad w ilości : 42 500 ton, o zawartości wilgoci poniżej 40%.” 

jest: 
Wymagana ilość osadu do wybrania, odwodnienia  i transportu do miejsca 
zagospodarowania: 42 500 ton, o zawartości wilgoci poniżej 40%. 

 

II. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  
 

W związku z otrzymanym wnioskiem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Wykonanie robót w zakresie usunięcia osadu z osadnika wód dołowych w Szyjkach                  

w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu.”, na 

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

oraz odpowiedzi Zamawiającego. 

 
„W związku z przygotowaniem oferty w powyższym przetargu, XXXXXXXXXXXXXXXXXX na 
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej 
dalej p.z.p.) zwraca się do Państwa z prośbą o udzielenie wyjaśnienia w kwestiach 
dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
W Załączniku nr 3 do SIWZ (Wykaz usług – wzór) Zamawiający przewidział, że Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć dowody należytego wykonania lub wykonywania usług, z tym 
że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie 
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca w miejsce poświadczeń o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie usług określonych w §1 ust.1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz.U. 2013 poz. 231)” (zwanego dalej: Rozporządzeniem). Zgodnie z §9 ust. 2 
Rozporządzenia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych             
w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca,       
w miejsce poświadczeń, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może 
przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz 
wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe 
ukończenie, określone w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 
1817) (zwanego dalej: rozporządzeniem uprzednio obowiązującym). Mając na uwadze 
powyższe, wskazać należy, iż ustawodawca przewidział dwunastomiesięczny okres na 
posługiwanie się przez wykonawców „starymi” (tj. referencjami wydanymi w oparciu                    
o postanowienia rozporządzenia uprzednio obowiązującego) referencjami lub innymi 
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dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień, które to rozporządzenie w §1 
ust 1 pkt 3 nie zawierał ograniczenia w zakresie trzymiesięcznego terminu wydania referencji 
w zakresie wykazu wykonywanych świadczeń, dostaw lub usług. Biorąc pod uwagę 
okoliczność, że niniejsze postępowanie zostało wszczęte przed upływem dwunastu miesięcy 
od daty wejścia w życie Rozporządzenia (tj. przed dniem 20 lutego 2014r.) obowiązek 
przedłożenia poświadczeń, wystawionych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem 
składania ofert uznać należy jako nie mające podstawy prawnej w obowiązujących 
przepisach.” 
 

Pytanie nr 1 

„Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykazania wiedzy i doświadczenia 
załączenie przez Wykonawcę dokumentów wystawionych zgodnie z zasadami określonymi 
w §9 ust.2 Rozporządzenia?” 
 
Odpowiedź 
Wykonawca w celu wykazania się wiedzą i doświadczeniem może załączyć dokumenty 

wystawione zgodnie z zasadami określonymi w §9 ust.2 „Rozporządzenia w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich 

te dokumenty mogą być składane” z dnia 19 luty 2013r  

 
 
„W załączniku Nr 1 do SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), Zamawiający nie podaje 
m.in. takich informacji jak: minimalny poziom realizacji zamówienia, gwarancja ilości, czy 
realizacja kontraktu następować sukcesywnie przez cały okres trwania kontraktu.”  
 

Pytanie nr 2 

„Czy Zamawiający gwarantuje minimalny poziom odbioru odpadów w okresie obowiązywania 
umowy? ”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający gwarantuje minimalny poziom odbioru odpadów w okresie obowiązywania 

umowy, zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ. „Opis przedmiotu zamówienia” 

 

Pytanie nr 3 

„Ile wynosi gwarantowany minimalny poziom odbioru odpadów w całym okresie 
obowiązywania umowy? ”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający w zał. nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” w tabeli cenowej określił, nie 

szacunkową/przewidywaną, ale wymaganą ilość osadu do usunięcia i transportu. Zapis §3 

pkt. 4 „Projektu umowy” również określa ilość osadów przeznaczonych do usunięcia 

(wybrania i wywiezienia) na 42 500 ton. Zatem gwarantowany poziom odbioru odpadów               

w okresie obowiązywania umowy to 42 500 ton. 

 

Pytanie nr 4 

„Czy realizacja zamówienia będzie następować w równych, miesięcznych częściach                      
w czasie obowiązywania umowy? ”. 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Wymagania organizacyjne i inne:  
pkt 4. „Wykonawca przedstawi harmonogram prowadzenia robót z uwzględnieniem 
miesięcznego wydobycia osadu , oraz miesięcznej ilości osadu przeznaczonego do  
wywiezienia do zagospodarowania. Harmonogram prowadzenia robót będzie stanowił 
załącznik  nr  2 do umowy. Wymaga się aby Wykonawca przewidział w harmonogramie taką 
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ilość wydobywanych osadów jaka będzie możliwa do odwodnienia i wywozu. Zamawiający 
może wstrzymać czasowo   wybieranie  odpadów  z osadnika w Szyjkach.  Może to być 
spowodowane koniecznością wprowadzenia zmian w technologii wybierania osadów dla 
ochrony czystości wód zrzucanych z osadnika.” 
 

Pytanie nr 5 

„Ile wynosi szacowany minimalny poziom odbioru odpadów w poszczególnych miesiącach            
w czasie obowiązywania umowy?” 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Wymagania organizacyjne i inne:  
pkt 4. „Wykonawca przedstawi harmonogram prowadzenia robót z uwzględnieniem 
miesięcznego wydobycia osadu , oraz miesięcznej ilości osadu przeznaczonego do  
wywiezienia do zagospodarowania. Harmonogram prowadzenia robót będzie stanowił 
załącznik  nr  2 do umowy. Wymaga się aby Wykonawca przewidział w harmonogramie taką 
ilość wydobywanych osadów jaka będzie możliwa do odwodnienia i wywozu. Zamawiający 
może wstrzymać czasowo   wybieranie  odpadów  z osadnika w Szyjkach.  Może to być 
spowodowane koniecznością wprowadzenia zmian w technologii wybierania osadów dla 
ochrony czystości wód zrzucanych z osadnika.” 
 
„W załączniku Nr 7 do SIWZ („Wzór Umowy”), w §2 ust. 2 Zamawiający podaje, iż 
„Rozliczenie wykonywanych usług (ilości wywiezionego materiału po odwodnieniu do wilgoci 
poniżej 40%) następować będzie fakturami wystawianymi w okresach miesięcznych, na 
podstawie częściowych protokołów odbioru, sporządzanych w oparciu o raporty wagowe               
z elektronicznej wagi samochodowej zlokalizowanej przy obiekcie unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych - pogórniczych  przy ulicy Krakowskiej lub elektronicznej wagi 
samochodowej zlokalizowanej przy zbiorniku kamienia w rejonie ulicy Kopalnianej                 
z przeważania każdego samochodu wyjeżdżającego z osadnika,  oraz  kart  przekazania 
odpadów sporządzonych  w okresach miesięcznych przez Zamawiającego”. Przedmiotowy 
zapis reguluje jedynie termin dokonania pomiarów, natomiast nie reguluje terminu w jakim 
Zamawiający sporządzi protokół częściowego odbioru.”  
 

Pytanie nr 6 

„W jakim terminie Zamawiający będzie sporządzał protokoły częściowe odbioru, opracowane 
w oparciu o raporty wagowe?” 
 
Odpowiedź 
Protokoły częściowe będą sporządzane po zakończonym miesiącu, opracowane w oparciu  
o raporty wagowe. 

 

„W załączniku Nr 7 do SIWZ („Wzór Umowy”), w §4 ust. 10 Zamawiający podaje, iż 
„Wymaga się, aby Wykonawca prowadził roboty w taki sposób, aby nie wpłynęły one na 
jakość wód odprowadzanych do zlewni rzeki Wisły i nie przekraczały wartości ujętej w 
pozwoleniu wodno – prawnym tj. 35 mg zawiesiny w 1dm³ sklarowanej wody, pod rygorem 
zastosowania przez Zamawiającego kar umownych określonych w  § 6 niniejszej umowy.” 
Jednocześnie w §6 ust. 1, Zamawiający nakłada na Wykonawcę kary umowne, niezależnie 
czy ewentualne przekroczenie ilości zawiesiny w 1 dm³ nastąpi z winy Wykonawcy.”  
 

Pytanie nr 7 

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu §6 w zakresie, w jakim mowa o karach 
umownych należnych Zamawiającemu, w ten sposób, aby możliwość naliczenia przez 
Zamawiającego kar umownych uzależniona była od elementu zawinienia Wykonawcy? ”. 
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Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy §6 zał. nr 7 do SIWZ „Projekt umowy” 

 

Pytanie nr 8 

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w zapisie §6 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 7 („Wzór 
umowy”) na „w przypadku zawinionego przez Wykonawcę, przekroczenia wartości ujętej w 
pozwoleniu wodno-prawnym, dotyczącej stopnia zanieczyszczenia wód odprowadzanych do 
zlewni rzeki Wisły, wskazanej w §4 ust. 10 umowy, tj. 35 mg/dm³, w wysokości iloczynu 
średnich miesięcznych ilości odprowadzanej zawiesiny do zlewni rzeki Wisły i obowiązującej, 
wg obwieszczenia Ministra Środowiska na rok 2014, stawki, lecz nie więcej niż 10% wartości 
netto umowy określonej §3 ust.1?”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy §6 zał. nr 7 do SIWZ „Projekt umowy” 

 

Pytanie nr 9 

„Czy kary umowne, dotyczą także przekroczenia wartości ujętej w pozwoleniu wodno-
prawnym, dotyczącej stopnia zanieczyszczenia wód odprowadzanych do zlewni rzeki Wisły, 
w czynnej części osadnika (nieobjętej eksploatacją odpadów)?”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 2 ppkt a). załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu 
zamówienia.” 
 

Pytanie nr 10 

„Czy Zamawiający – w celu dokonania przez Wykonawcę obliczeń zdolności 
sedymentacyjnej, czynnej części osadnika – może podać graniczne parametry 
(maksymalne) w okresie realizacji usługi tj. m³ nadawy, stężenia zawiesiny w 1 dm³ 
nadawy?” 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z zapisami SIWZ zał. nr 7 do SIWZ „Projekt Umowy” §4 ust. 11: 
„Zamawiający będzie prowadził bieżący monitoring zawartości części stałych w sklarowanej 
wodzie, na przelewach mnichów osadnika. Pobieranie próbek przeprowadzane będzie               
w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Analizy pobranych prób będą wykonywane            
w laboratorium chemicznym Zamawiającego. Wykonawca będzie na bieżąco informowany              
o stanie czystości wód osadnika. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości 
dopuszczalnej tj. 35 mg zawiesiny w 1dm³ sklarowanej wody, prace zostaną wstrzymane do 
czasu uzyskania odpowiedniej czystości wody, a Wykonawca zobowiązany będzie do 
zmiany technologii prowadzonych prac.” 
 
„Stosownie do art. 29mustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 
oferty. W opublikowanym ogłoszeniu oraz w SIWZ Zamawiający nie określił przedmiotu 
zamówienia w sposób jednoznaczny, nie zostały bowiem podane warunki wykonywania 
zamówienia mające podstawowe znaczenie, dla ustalenia wysokości ceny za świadczoną 
usługę, a także pozwalające na określenie przez Wykonawcę zaplecza technicznego 
potrzebnego do wykonywania przez cały czas jej trwania. Zgodnie z opublikowanym 
ogłoszeniem oraz SIWZ, Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej (art. 2 ust. 
9a), tym samym obowiązkiem Zamawiającego jest precyzyjne określenie warunków 
zamówienia, oraz takie sformułowanie istotnych postanowień umowy, aby jasno wynikały z 
nich ilości zamówienia oraz terminy wykonywania zamówienia dla poszczególnych ilości. 
Przewidziane obecnie przez Zamawiającego warunki, stanowią jedynie ramowe określenie 
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ilości i terminów wykonania zamówienia. Art. 29 ust 2 ustawy PZP stanowi, iż przedmiot 
zamówienia nie może być opisany w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. 
Brak opisu przedmiotu zamówienia umożliwiającego ustalenie rzeczywistej ceny za 
świadczona usługę oraz określania potrzebnego zaplecza technicznego wykonawcy dla 
należytego zrealizowania umowy przez cały czas jej trwania, stwarza warunki do nierównego 
traktowania oferentów oraz godzi w obowiązek Zamawiającego zapewnienia uczciwej 
konkurencji.” 
 
 
III. INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

W związku ze zmianą treści SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert. 

 

1. W sekcji XII, pkt 4 SIWZ  

było: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do 
dnia 08.01.2014 r. do godz. 10:00.” 

jest: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do 
dnia 28.01.2014 r. do godz. 10:00. 

 

2. W sekcji XII, pkt 6 SIWZ: 

było: 

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.01.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego 
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój 
nr 8.” 

 
jest: 

 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.01.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego 
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój 
nr 8. 

 

Załącznik – zał. nr 5 do SIWZ „Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej”  
z uwzględnionymi zmianami. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
z uwzgl. zmianami z dnia 02.01.2014 r. 

(wzór) 
……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
              (miejscowość) 

 
OŚWIADCZENIA   WYKONAWCY 

dotyczące zdolności technicznej  
 
 
w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Wykonanie robót w zakresie usunięcia osadu z osadnika 
wód dołowych w Szyjkach w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – 
Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu.” – sprawa nr 86/2013/EEZP/MN. 

 

 

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału 
podwykonawców /* 

lub 

Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców /* 

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/* 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić. 

 

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

3. Oświadczamy, że przez cały okres realizacji umowy będziemy ubezpieczeni od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę nie mniejszą niż 200.000,00 zł – pod rygorem zapłacenia kar 
umownych. Ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy najpóźniej w ostatnim dniu 
obowiązywania poprzedniej polisy – pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar 
umownych. 

4. Oświadczamy, że najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy, pod rygorem utraty wadium 
za uchylanie się od podpisania umowy, dostarczymy opis technologii i organizacji robót 
zawierający cały zakres prac związany z realizacją przedmiotu zamówienia, tj: 

a) ogólne zasady postępowania przy wykonywaniu robót, przewidziana do 
zastosowania technologia wybierania osadu z uwzględnieniem zastosowanych 
urządzeń oraz zagospodarowania terenu robot przy osadniku. 
Sposób wybierania osadu zawarty w technologii  który Wykonawca zamierza 
zastosować przy wykonywaniu powierzonego zadania nie może zakłócić 
procesu klarowania wody  przez osadnik, 

b) warunki techniczne wykonywania robót z uwzględnieniem wszystkich 
niezbędnych do wykonania okresowo prac związanych z odwadnianiem terenu 
składowania osadów a także innych niezbędnych przy przygotowaniu partii 
osadów do wywozu, 
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c) harmonogram utrzymania w czystości i odpowiednim stanie technicznym dróg 
transportu, wraz z uwzględnieniem użytych maszyn i sprzętu do realizacji 
zadania. 

d) kolejność prowadzenia robót, z uwzględnieniem harmonogramu kontroli dróg 
transportu i ich utrzymania we właściwym stanie. 

e) sposób prowadzenia robót, 
f) wykaz maszyn i urządzeń które wg Wykonawcy będą wystarczające(niezbędne) 

do wykonania przedmiotu zamówienia, 
g) wykaz pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia 

zgodne    z zakresem robót ujętych w technologii, w tym osobami dozoru oraz 
pracownikami na stanowiskach robotniczych - z uwzględnieniem posiadania 
przez nich zaświadczeń o kwalifikacjach, aktualnych szkoleń, orzeczeń 
lekarskich, w tym niezbędnych badań specjalistycznych dopuszczających do 
pracy, zakresów obowiązków i odpowiedzialności dla pracowników dozoru i 
nadzoru biorących udział w realizacji  

h) część schematu organizacyjnego z wyszczególnieniem osób kierownictwa                
i dozoru ruchu, które sprawować będą nadzór nad robotami, w zakresie ich 
podległości w stosunku do komórek organizacyjnych ZG Janina 

Dostarczona opracowana Technologia  i organizacja robót  będzie zatwierdzona  ze 
strony Wykonawcy przez Inżyniera budowy hydrotechnika, oraz   ze strony 
Zamawiającego przez Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina 
Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina. (Technologia i organizacja robót 
będzie wchodzić w skład załącznika nr 1 do umowy). 

5. Oświadczamy, że opracujemy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla 
realizacji przedmiotu zamówienia i dostarczymy go Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni 
przed zawarciem umowy, pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od podpisania 
umowy. Plan BIOZ będzie stanowił załącznik do umowy. 
Dostarczony opracowany plan BIOZ będzie wcześniej zatwierdzony ze strony Wykonawcy 
przez Inżyniera budowy hydrotechnika, oraz ze strony Zamawiającego przez Dyrektora 
Technicznego Zakładu Górniczego Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina, 
pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od podpisania umowy. Plan BIOZ będzie 
stanowił załącznik do umowy. (Plan BIOZ będzie wchodzić w skład załącznika nr 1 do 
umowy). 

6. Oświadczamy, że opracujemy Harmonogram prowadzenia robót z uwzględnieniem 
miesięcznego wydobycia osadu, oraz miesięcznej ilości osadu przeznaczonego do  
wywiezienia do zagospodarowania i  dostarczył Zamawiającemu wymagany 
harmonogram najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy, pod rygorem utraty wadium za 
uchylanie się od podpisania umowy. (Harmonogram będzie stanowił załącznik nr 2 do 
umowy). 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami 
prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.” i gotowości do ich przestrzegania podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
 

 
 

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

 


