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Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w  postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów 
technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”.  

 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ ORAZ ZMIANA SIWZ 
 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów 
technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej 
cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonujemy 
zmiany SIWZ. 
 
 
Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia do zapisów  SIWZ dot. Dział „II Warunki 
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków” odnośnie treści nast.:  
(…) „2. Wykonawca wykaże, że posiada koncesje na prowadzenie przewozów kolejowych 
(w przypadku składania oferty na część nr 1, 2 zamówienia). (…) „Na potwierdzenie 
spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty: 
dokumenty w postaci koncesji na prowadzenie przewozów kolejowych”(…). 
 
Zapytanie: 
Czy powyższy zapis odnosi się też do sytuacji gdy Wykonawca będzie korzystał z usług 
innego przewoźnika (kolejowego) wykonującego usługi transportowe koleją 
posiadającego niezbędne dokumenty i uprawnienia do tego rodzaju przewozów 
wymagane na terenie RP – (wynajem wagonów, spedycja, transport, logistyka itp.) 

 



Strona 2  
 

 

 
 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt. II, ad. A ppkt. 2., że: Wykonawca wykaże, że 
posiada koncesje na prowadzenie przewozów kolejowych (w przypadku składania oferty 
na część nr 1, 2 zamówienia). 
Na potwierdzenie spełnienia warunku w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty: 
dokument w postaci koncesji na prowadzenie przewozów kolejowych. 

 
 

 
Pytanie 2 

Zwracamy się z prośbą w wyznaczenie daty wizji lokalnej dotyczącej w/w przetargu 
(części nr 3 i 4 zamówienia). 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w Zakładzie Górniczym Sobieski  
w Jaworznie i w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu. 
W związku z powyższym dokonuje się zmiany SIWZ polegającej na dodaniu w załączniku 
nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia punktu 9 o treści: 
 
9. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej odpadów, będących 

przedmiotem postępowania przetargowego na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie 
odpadów technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”, przez firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu 
przetargowym. 

Terminy wizji lokalnej:  

22.11.2013 r. godz. 10:00 – 12:00  

27.11.2013 r. godz. 10:00 – 12:00 

Osobami do kontaktu są: 

 w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie: 
 - Mirosław Cholewa  -  tel. 32 618 53 85 

 w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu: 
 - Stanisław Klimek  -   tel. 32 627 05 73 

 


