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Wykonawcy zainteresowani 
post ępowaniem o udzielenie  

zamówienia publicznego 
 
 
 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Kompleksowa obsługa placów materiałowych dla Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 
  
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa obsługa 
placów materiałowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 
poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 1:  
„Zapisy w załączniku nr 6 do SIWZ w zakresie zdolności technicznej w pkt 3 brzmi: 
Wykonawca dysponuje i będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia 
niezbędną ilością osób – co najmniej 40 osobami (w tym personelem kierowniczym) 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
Wg obecnego obłoŜenia i Państwa zapotrzebowania na usługi przez III  zmiany na dzień 
dzisiejszy do wykonania realizacji zadania potrzeba co najmniej 80 osób i 8 osób dozoru – 
dlaczego co najmniej 40 osób?” 
 
Odpowiedź nr 1: 

Przedstawiona przez Zamawiającego ilość osób stanowi minimaln ą ilość jaką Wykonawca 
dysponuje i będzie dysponował, uwzględniającą przewidywany zakres  zamówienia  
w okresie 36 m - cy od dnia zawarcia umowy. 
Wykonawca w celu naleŜytego wykonania zamówienia sam podejmuje decyzje o wielkości 
obłoŜenia na zmianach. 
 
 
Pytanie nr 2:  
„Zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ w opisie usług realizowanych w Zakładzie Górniczym 
Janina w pkt 6.10 brzmi: 
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Załadunek materiału wg potrzeb zamawiającego na tor nr 23 i 24 (zał. 1b schemat) poprzez 
dostosowanie do tego celu Ŝurawia budowlanego ZB 75/100 (nr inwent. 642/001700),  
lub poprzez zastosowanie dźwigu samojezdnego lub suwnicy bramowej. 
Czy Wykonawca ma rozumieć, Ŝe Ŝuraw budowlany ZB 75/100 (nr inwent. 642/001700) 
będzie przekazany do realizacji zadania wraz z infrastrukturą (torowisko)?” 
 
Odpowiedź nr 2: 

śuraw budowlany śB 75/100 (nr inwent. 642/001700) będzie przekazany do realizacji 
zadania zgodnie z projektem umowy dzierŜawy stanowiącym załącznik 1.f) do Opisu 
przedmiotu zamówienia wraz z infrastrukturą (torowiskiem). 
 
Pytanie nr 3:  
„Zapis w załączniku nr 1 do SIWZ w opisie usług realizowanych w Zakładzie Górniczym 
Sobieski w pkt 5.9 brzmi: 
Transport materiałów magazynowych samochodem cięŜarowym o ładowności min. 6 ton 
między rejonami Sobieski, Piłsudski i Leopold (odległość ok. 5 km) oraz pomiędzy zakładami 
górniczymi PKW S.A. wraz z pobieraniem z magazynu. 
Czy planuje się transport i pobieranie materiałów z Zakładu Górniczego Janina (odległość ok. 
20 km pomiędzy zakładami)?” 
 
Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający planuje pobieranie materiału z Zakładu Górniczego Janina oraz transport 
pomiędzy Zakładem Górniczym Sobieski a Zakładem Górniczym Janina. 
 
Pytanie nr 4:  
„W związku z zapisami w rozdziale XI pkt 1 uniemoŜliwiającymi niejednoznaczną interpretację 
stawki podatku VAT z powodu, Ŝe przetarg swym zakresem dotyczy dwu okresów 
obowiązującej stawki VAT, tj. okresu 01.07.2011r. – 31.12.2013r. oraz 01.01.2014r.  – 
30.06.2014r.  
Prosimy o ścisłe określenie stawki VAT, lub wzięcie do oceny wartości usługi netto gdyŜ ta 
wartość jest podstawowym i jednoznacznym wykładnikiem kosztów, natomiast podatek VAT 
jest wartością dodaną w ramach aktualnej w danym czasie stawce podatku VAT.” 
 
Odpowiedź nr 4: 

Zapytanie dotyczy przepisów przejściowych określonych w art. 146f ustawy o podatku od 
towarów i usług.  
Przepis ten przewiduje moŜliwe wprowadzenie zmiany stawek VAT na skutek określonych 
okoliczności. Na dzień składania ofert okoliczności te nie są znane. 
Zamawiający w SIWZ w rozdz. XVI. Dopuszczalne zmiany w umowie ujął zapis, który 
umoŜliwia w czasie realizacji umowy zmianę ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT.  
W projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ (zał. Nr 4), w §4 pkt 4 został 
uwzględniony wzór zobowiązujący strony umowy do przeliczenia wartości świadczenia w 
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług – z mocą obowiązującą od 
dnia wejścia w Ŝycie przepisów wprowadzających nową stawkę. 
W związku z powyŜszym do obliczenia wartości brutto zamówienia stosuje się aktualnie 
obowiązującą stawkę podatku VAT. 
 


