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Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Kompleksową obsługę placów materiałowych dla potrzeb Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Kompleksową obsługę placów materiałowych dla 
potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy 
Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 1 
„Zał. Nr 1f) pkt 6 ZG Sobieski 
1. Brak zapisów dotyczących cięcia i olowania drewna o dł. 3.5, 4.5, 5 metrów.” 
 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił zakres usług niezbędny do 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 2 
„Zał. Nr 1f) pkt 8, zał. Nr 1g) poz.8 
Utrzymanie i bieŜąca naprawa torów – określić zakres naprawy torów i zwrotnic oraz wyjaśnić 
róŜnicę pomiędzy wpisem do zał. Nr 1f) poz. 8 i nr 1g) poz. 8,  a projektem umowy”. 
 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający poprzez zapisy zawarte w zał. 1 f) poz.8 i zał. 1g) poz.8 rozumie wszelkie czynności 
wykonywane przez Wykonawcę, umoŜliwiające bezpieczną pracę urządzeń kolei wąskotorowej, Ŝurawi 
wieŜowych oraz suwnic bramowych oraz zapewniające prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. 
W zał. 1f) poz.8 i zał. 1g) poz.8 określono całkowity zakres przedmiotowych usług w całym okresie 
realizacji umowy, natomiast w projekcie umowy w § 1 ust. 1 pkt. 1) k oraz pkt.2) j określono parametry 
techniczne istniejącego układu transportu na powierzchni ZG Sobieski oraz ZG Janina. 
 
Pytanie nr 3 
„Zał. Nr 4pkt k) ZG Sobieski, pkt j) ZG Janina 
Zał. Nr 4pkt g) ZG Sobieski, pkt g) ZG Janina 
Brak w zakresie usług obsługi urządzeń dźwigowych, suwnic oraz wózków widłowych. 
ZG Sobieski – 2 dźwigi śB 75/100, suwnica, wózek widłowy 
ZG Janina – 3 dźwigi śB 75/100, 2 suwnice, wózek widłowy” 



 
Odpowiedź nr 3 
Zakres usług związanych z obsługą urządzeń dźwigowych, suwnic oraz wózków widłowych został 
szczegółowo określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności w projekcie 
umowy. 
Brak zapisów w formularzu ofertowym odnoszących się do usług urządzeniami dźwigowymi, suwnicami 
oraz wózkami widłowymi oznacza, iŜ koszty wykonawstwa tych czynności zostały skalkulowane razem            
z kosztami pozostałych czynności integralnie z nimi związanych w procesie załadunków i rozładunków            
( zał. Nr 1f) oraz 1g) do SIWZ pkt. 1, 2, 3, 4 i 5). 
 
Pytanie nr 4 
„Zał. Nr 1f) pkt 10 
Brak w zakresie transportu materiałów samochodem cięŜarowym pomiędzy ZG Sobieski a ZG Janina oraz 
co w przypadkach przewozu materiałów długich  (rury, szyny, stropnice drewniane, prostki TH, V) 
przekraczające o 1/3 długość skrzyni ładunkowej.” 
 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił zakres usług niezbędny                       
do realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 5 
„Zał. Nr 4 do SIWZ pkt 1,2 pkt e) 
Opis procedury dotyczącej zakresu usług wykonywanych w ZG Sobieski i ZG Janina tj. rozładunek                        
i segregacja złomu wg rodzajów i typów, opróŜnianie wozów z gruzu, nieczystości przemysłowych 
wydawanych z oddziałów górniczych, załadunek do wskazanych kontenerów oraz rozładunek urządzeń 
energomaszynowych i elementów sekcji obudowy zmechanizowanej i ich transport do miejsc 
wyznaczonych na terenie Zamawiającego”. 
 
Odpowiedź nr 5 
Zapis : „opróŜnianie wozów z gruzu, nieczystości przemysłowych wydawanych z oddziałów górniczych, 
załadunek do wskazanych kontenerów” oznacza wykonanie wszystkich czynności związanych                      
z rozładunkiem i segregacją w/w odpadów do wyznaczonych przez Zamawiającego miejsc. 
 
Pytanie nr 6 
„Umowa DzierŜawy par. 7 pkt 2 
Określić szczegółowy zakres bieŜących konserwacji i napraw dzierŜawionych składników majątkowych.” 
 
Odpowiedź nr 6 
Pod pojęciem bieŜących konserwacji i napraw dzierŜawionych składników majątkowych naleŜy rozumieć 
wszelkie czynności związane z obsługą techniczną codzienną i okresową (przeglądy, smarowania, 
regulacja mechanizmów, uzupełnianie olejów, zabezpieczenia antykorozyjne)  wykonywane w celu 
prawidłowej eksploatacji urządzeń zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczno-ruchową dla danego 
urządzenia. 
 
Pytanie nr 7 
„Umowa DzierŜawy par. 8 
Brak zapisu, Ŝe w przypadku uwzględnionych remontów wydzierŜawiających zapewni sprzęt zastępczy lub 
pokryje koszty wynajmu sprzętu przez firmę wykonującą usługę.” 
 



Odpowiedź nr 7 
Wykonawca w swojej ofercie dokonując kalkulacji kosztów powinien uwzględnić ewentualne 
zapewnienie sprzętu zastępczego na okres remontu. 
 
Pytanie nr 8 
„Prosimy o wyjaśnienie: 
Zał. Nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy I – cena oferty 
ZałoŜone ilości w poszczególnych pozycjach są zawyŜone o 50%, a niektóre o 200 %. 
Przykład: 
I – Olowanie drewna 4.0 m – zapotrzebowanie 84 tys. Co daje dziennie 10 drzewiarek 
II – Ilości załadunków i rozładunków materiałów są nieadekwatne do rzeczywistych ilości 
zapotrzebowania w ostatnim czasie.” 
 
Odpowiedź nr 8 
Zakres i wielkość poszczególnych usług wchodzących w skład postępowania przetargowego na 
kompleksową obsługę placów materiałowych został ustalony na podstawie potrzeb określonych przez 
zakłady górnicze. 
 


