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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                

na „ Świadczenie usług gospodarczych w zakresie kompleksowej obsługi łaźni pracowniczych 
oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych administracyjnych i przemysłowych 
Południowego Koncernu Węglowego SA”. 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług gospodarczych  

w zakresie kompleksowej obsługi łaźni pracowniczych oraz utrzymania czystości                             

w pomieszczeniach biurowych administracyjnych i przemysłowych Południowego Koncernu 

Węglowego SA”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w załączeniu 

przesyłamy zacytowane pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego.                       

 
 

Zał. 1 



Załącznik do pisma z dnia 08.08.2008r. 
 
Pytania i odpowiedzi dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w  postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : 
 

„Świadczenie usług gospodarczych w zakresie kompleksowej obsługi łaźni pracowniczych                      
oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych administracyjnych i przemysłowych 

Południowego Koncernu Węglowego SA” 
 

1. Prosimy o podanie wielkości (m2) pomieszczeń biurowych pod wynajem z wyszczególnieniem 
na Zakład Górniczy Janina w LibiąŜu, Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie: - Rejon 
Piłsudskiego, Rejon Sobieski, Rejon Centrum. (przedstawiony Cennik opłat nie zawiera 
wielkości pomieszczeń co uniemoŜliwia obliczenie kosztu dzierŜawy)  

 
Odpowiedź: 
Zakład Górniczy Sobieski obecnie dysponuje pomieszczeniami biurowymi z CO pod wynajem o 
wielkości : Rejon Piłsudski – 13,10 m2 , Rejon Sobieski – 17,40 m2.  
Zakład Górniczy Janina obecnie dysponuje pomieszczeniem biurowym z CO o pow. 13 m2 

W Centrum nie dysponujemy pomieszczeniami biurowymi pod wynajem. 
Przy wynajmie pomieszczeń biurowych ( brak wodomierzy i liczników energii  odrębnie dla 
kaŜdego pomieszczenia) obowiązują wysokości opłat za media podane w Cenniku opłat dla 
podmiotów zewnętrznych współpracujących z PKW S.A. 
 

2. Jakie są koszty medialne: woda, prąd, gaz dla  obiektów Zakład Górniczy Janina w LibiąŜu, 
Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie: - Rejon Piłsudskiego, Rejon Sobieski, Rejon Centrum? 
Proszę podać cennik opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym 
Koncernem Węglowym S.A.? 
 
Odpowiedź: 
1) Koszty medialne Zakładu Górniczego Sobieski rejon Piłsudski i Sobieski oraz Centrum  
w odniesieniu do wody pitnej wykazywane są wg obowiązującego cennika MPWiK – cena netto 
za m3 dostarczonej wody 4,26 zł ( 4,56 zł brutto ) plus 10% kosztów eksploatacji  
2) Koszty medialne Zakładu Górniczego Janina w odniesieniu do wody pitnej wykazywane są 
wg obowiązującego cennika RPWiK   – cena netto za m3 dostarczonej wody 3,62 zł + 0,08 zł. 
opłata eksploatacyjna  ( 3,96 zł. brutto).  
Rozliczenie następuje na podstawie odczytów z wodomierzy.   
3) Prąd naliczany jest ryczałtowo wg taryfikatora dla energii elektrycznej dostępny na stronie 
(www.pkwsa.pl) zakładka oferta handlowa / taryfa dla energii elektrycznej. 
4) W Południowym Koncernie Węglowym S.A. nie występuje nośnik energii w postaci gazu. 
  

3. Proszę wyjaśnić, czy w Formularzu Ofertowym pod pozycją I CENA OFERTY, pt. 5 
przedstawiana cena zawiera całościowy koszt danych usług uwzględniając materiał i czynnik 
ludzki? I czy naleŜy rozumieć, Ŝe zakres tych robót ma się kształtować w tej granicy cenowej? 
 
Odpowiedź: 
Tak. Przedstawiona cena zawiera całościowy koszt danych usług, uwzględniając materiał i 
czynnik ludzki. 
Tak. Zakres danych robót ma się kształtować w przedstawionej granicy cenowej.  
 


