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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładu Górniczego SOBIESKI i Zakładu Górniczego 
JANINA Południowego Koncernu Węglowego S.A” 

 

 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Usługi sprzętem specjalistycznym dla 
Zakładu Górniczego SOBIESKI i Zakładu Górniczego JANINA Południowego Koncernu 
Węglowego S.A” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy 
pytania jednego z Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
 
Pytanie nr 1:  
„Prosimy o wyjaśnienie podziału sprzętu specjalistycznego (spycharek) w przetargu na 
poszczególne części. W drugiej części spycharka powyŜej 300 kM wykonuje te same czynności co 
spycharki w części I tzn. przepychanie i pryzmowanie węgla na zwałach węglowych.” 
 
Odpowiedź: 
Sprzęt wykorzystywany w ramach części nr 1 i 3 zamówienia jest sprzętem wykorzystywanym     
w sposób ciągły natomiast sprzęt wykorzystywany w ramach części 2 i 4 jest sprzętem 
zamawianym okresowo wg potrzeb zamawiającego. Technologia pracy sprzętu dla kaŜdej części 
zamówienia została zawarta w opisie przedmiotu zamówienia. (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
Natomiast ilość godzin pracy zamawianego sprzętu dla kaŜdej części została określona                        
w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) 
 
Pytanie nr 2: 
„Zatwierdzenia osób dozoru są ściśle sprecyzowane przeróbki mechanicznej lub budowlanej             
w zakresie maszyn i urządzeń powierzchniowych. Proszę o wyjaśnienie i ustosunkować się do 
osoby Pana inŜ. Henryka Nowaka, który był Naczelnym InŜynierem w kopalni „Jan Kanty” i 
„Dział Przeróbki Mechanicznej” był jemu podległy i posiada kwalifikacje do zatrudnienia w 
charakterze osoby wyŜszego dozoru ruchu specjalności górniczej w podziemnych zakładach 
górniczych wydobywających węgiel kamienny. Czy powyŜsze uprawnienia spełniają wymagania 
SIWZ dotyczące pkt 1 i 3” 
 



 

Odpowiedź: 
Minimalne kwalifikacje jakie powinny posiadać osoby dozoru nadzorujące pracę sprzętu na 
terenie Zakładów Górniczych PKW SA zostały sprecyzowane w sekcji II. pkt 11 Opisu 
przedmiotu zamówienia (załącznik nr  1 SIWZ.)” Osoby Wykonawcy przewidziane do 
dozorowania i nadzorowania prac realizowanych u Zamawiającego muszą posiadać świadectwa 
stwierdzenia kwalifikacji przez OUG dla dozoru średniego lub wyŜszego w specjalnościach 
technicznych: przeróbki mechanicznej lub budowlanej w zakresie maszyn i urządzeń 
powierzchniowych.” 
 


