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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych  
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy JANINA  
w Libiążu”.  

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA SIWZ 
 
 

 W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych  
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy JANINA w Libiążu”,  
na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania 
Wykonawców, odpowiedzi Zamawiającego, oraz dokonujemy zmiany SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 1: 
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „typowego skrzyżowania w obudowie ŁP” 
występującego w ciągu prowadzonych robót chodnikowych, określonego w Załączniku  
nr 7 do SIWZ §2 pkt. 3.5 ? 
 
Odpowiedź: 
Pod pojęciem „typowego skrzyżowania w obudowie ŁP” należy rozumieć skrzyżowania 
wykonywane przy użyciu typowych łuków obudowy ŁP budowanych zarówno jako pełne 
odrzwia obudowy łukowej jak również odrzwia tzw. „rozwinięte”, których jedną część 
stanowi łuk ociosowy oraz ½ łuku stropnicowego wydłużanego w miarę postępu prostką 
opartą na obudowie wyrobiska, z którego wykonywany jest wlot. W zakresie wielkości 
skrzyżowań będą one wykonywane zgodnie z projektem technicznym w rozmiarze 
typowych odrzwi i przekroju do 30m2 . 
 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający w związku z wieloletnim okresem obowiązywania umowy przewiduje  
indeksację cen jednostkowych? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen jednostkowych w trakcie trwania umowy. 
 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o konkretne wskazanie jakie i w jakiej ilości „inne niezbędne roboty związane  
z prowadzeniem przodków w rejonie” ma obejmować cena za wykonanie wyrobisk 
określona w Załączniku nr 7 do SIWZ §2 pkt. 3.18 i jaki zakres niezbędnych wzmocnień 
obudowy (w tym stosowanie środków chemicznych) występuje w cenie określonej  
w Załączniku nr 7 do SIWZ §2 pkt.3.21 ? 
 
Odpowiedź: 
Są to roboty i wzmocnienia obudowy  związane z drążeniem wyrobisk a nie wynikające  
z przyszłej funkcji wyrobiska. 
Ewentualne koszty zakupu środków chemicznych podczas drążenia wyrobisk  
w przewidywanych strefach zaburzeń geologiczno – górniczych ponoszone będą przez 
Zamawiającego. W przypadku zaniedbań podczas wykonywania wyrobiska  (opad skał 
stropowych, pustki),  koszty zakupu środków chemicznych , które zastosowane zostaną 
przy  wyeliminowaniu nieprawidłowości ponosi Wykonawca. 
 
 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o sprecyzowanie położenia punktów zdawczo-odbiorczych określonych  
w Załączniku nr 7 do SIWZ § 7 pkt. 2.5 w trakcie drążenia wyrobisk dla poszczególnych 
kombajnów chodnikowych? 
 
Odpowiedź: 
Punkt zdawczo – odbiorczy tj. stację materiałową tymczasową przygotowuje Wykonawca 
zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów (Załączniki z dnia 2 września 2002 r.  
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych  
w podziemnych zakładach górniczych Dz.U. z 2002 roku, Nr 139, poz.1169  
z późniejszymi zmianami – załącznik nr 4, pkt. 6.9.14). Przewiduje się , że punkty 
zdawczo – odbiorcze zlokalizowane będą do 100 metrów od miejsca prowadzenia prac 
(przodków itp.) 
 
 
Pytanie nr 5: 
W jaki sposób Wykonawca może uwzględnić w cenie przerwy w drążeniu wyrobisk na 
wykonanie prac mierniczo-geologicznych i robót wiertniczych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w załączniku nr 7 do SIWZ Projekt umowy, w  § 10, pkt.4: 
„Łączny czas przerw w miesiącu, w celu wykonania obsługi mierniczo-geologicznej i robót 
wiertniczych, nie może przekroczyć 48 godzin.” 
 
 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający, ze względu na bardzo dużą wartość kontraktu może rozważyć 
zmniejszenie wysokości proponowanych w Załączniku 7 do SIWZ § 13 kar umownych? 
Proponujemy zmianę zapisu pkt. 1.7 ww. paragrafu na: 
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„w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 15 
Umowy – w wysokości 0,1 % całego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie 
§ 6 ust. 1 Umowy – za każde naruszenia tego obowiązku”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 7: 
Proponujemy wykreślenie w całości zapisu z Załącznika nr 7 do SIWZ § 7 pkt. 1.2 
 
Odpowiedź: 
W załączniku nr 7 do SIWZ § 7 nie występuje pkt. 1.2. 
 
 
Pytanie nr 8: 
Proponujemy zmianę zapisu w Załączniku nr 7 do SIWZ § 7 pkt. 4 na: 
„Zaplata kar umownych nastąpi w terminie 60 dni od daty wystawienia dokumentu 
obciążeniowego” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 9: 
Proponujemy zmianę zapisu Załącznika 7 do SIWZ § 7 pkt. 9 na: 
Wykonawca realizował będzie roboty chodnikowe wg harmonogramu robót 
przygotowawczych Zamawiającego, nie mniej niż założony minimalny kwartalny postęp 
drążonych wyrobisk, obliczony jako 80% zakresu robót w kwartale wynikający  
z nałożonych przez Zamawiającego zadań przed rozpoczęciem każdego miesiąca. Za 
kwartał rozumie się trzy kolejno po sobie następujące miesiące począwszy od dnia 
obowiązywania umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 10: 
Proponujemy zmianę zapisu Załącznika 7 do SIWZ § 7 pkt.9 na: 
„W przypadku przerw w drążeniu wyrobisk trwających łącznie dłużej niż 150 minut w skali 
jednej zmiany wydobywczej, zaistniałych z winy Zamawiającego, Wykonawca może 
naliczyć Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 90 % kosztów jednostkowych drążenia wyrobisk w zmianie 
wydobywczej za czas zaistniałej przerwy. 
Strony ustalają sposób wyliczenia kary umownej wg wzoru: 

Ku = 0,9 x  KJ x TP  [zł]  
gdzie: 
Ku   – wysokość kary umownej (obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku), 
0,9   – współczynnik kosztów jednostkowych drążenia wyrobisk w zmianie 

wydobywczej, 
TP  – czas przerw w drążeniu wyrobisk zaistniałych z winy Zamawiającego w danym 

miesiącu, trwających łącznie dłużej niż 150 minut w ciągu jednej zmiany 
wydobywczej - wyrażony w minutach, 
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KJ    – koszt jednostkowy drążenia wyrobisk w zmianie wydobywczej, obliczany wg 
wzoru: 
KJ = W / NZW x NDR x 270 min.  [zł/min.] 
gdzie: 

   W   – łączna wartości netto z faktur za wydrążone wyrobiska w okresie ostatnich trzech 
miesięcy kalendarzowych poprzedzających zaistniałą przerwę (jeżeli okres 
realizacji umowy jest krótszy od 3 miesięcy – łączna wartości netto faktur za 
wydrążone wyrobiska od początku realizacji umowy do końca miesiąca 
poprzedzającego zdarzenie), 

   NZW – ilość zmian wydobywczych w dobie (2 zmiany wydobywcze – w systemie 
trzyzmianowym i 3 zmiany wydobywcze – w systemie czterozmianowym), 

   NDR  – ilość dni roboczych z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy,  
w okresie ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
zdarzenie (jeżeli okres realizacji umowy jest krótszy od 3 miesięcy – ilość dni 
roboczych, od początku realizacji umowy do końca miesiąca poprzedzającego 
zdarzenie), 

     270 min. –  średni czas pracy w zmianie roboczej.  
Przerwy w drążeniu wyrobisk zaistniałych z winy Zamawiającego trwające łącznie krócej 
niż 150 minut w ciągu jednej zmiany wydobywczej nie będą stanowić podstaw do 
naliczenia kary umownej i innych roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 11: 
Czy oświadczenie Wykonawcy określone w Załączniku nr 7 do SIWZ § 16 ust. 3 oraz 
wynikające z nich zobowiązania (prowadzenie ewidencji oraz kart przekazania odpadów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) wymagają od niego posiadania Decyzji 
Marszałka Województwa zatwierdzającej program gospodarki odpadami w zakresie 
objętym postepowaniem 
 
Odpowiedź: 
 
Zasady gospodarki odpadami reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony 
środowiska” Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami oraz ustawa z dnia  
14 grudnia 2012 r. „o odpadach” Dz. U. z 2013 r. poz. 21. 
 
 
Pytanie 12: 
Niniejszym pismem informujemy, że w opublikowanym SIWZ i załączniku nr 12 do sprawy 
nr 77/2013/EEZP/AP Tabela nr 3 zaczyna się od części nr 2, a więc brakuje części nr 1 
tabeli. Powyższy fakt uniemożliwia wypełnienie Tabeli nr 2 0 obliczenie ceny oferty, która 
jest niezbędnym załącznikiem do złożenia oferty. 
 
Odpowiedź: 
W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej niekompletnej treści załącznika  
nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Drążenie wyrobisk górniczych 
przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy JANINA 
w Libiążu”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
uzupełnia treść Załącznika nr 12 do SIWZ poprzez dodanie brakującego pliku pdf - Tabela nr 3 – 
część nr 1 (Objaśnienia do wzoru). 
Kompletna treść Załącznika nr 12 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 


