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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.  

 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚĆI SIWZ 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 1 

Punkt II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków, ppkt 4 str. 6 SIWZ: 
4. (dotyczy tylko części nr 1 i 2 zamówienia) dysponują pracownikami o stwierdzonych przez 
OUG następujących kwalifikacjach: 
4.1. dla części nr 1 zamówienia: minimum 3 osobami dozoru ruchu o specjalności 
mechanicznej – maszyny i urządzenia na powierzchni; 
4.2. dla części nr 2 zamówienia: minimum 3 osoby dozoru ruchu o specjalności przeróbka 
mechaniczna na powierzchni stwierdzonych przez OUG. 
W przypadku składania oferty na część nr 1 i 2 zamówienia, Wykonawca moŜe przedstawić 
te same osoby dozoru (zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 4) dla 
poszczególnych części zamówienia. 
Jak naleŜy rozumieć punkt 4, jeŜeli Wykonawca składa ofertę na część 1 i 2 zamówienia. 
Czy wystarczą tylko 3 osoby dozoru dla części 1 i 2 zamówienia? 

Odpowiedź  
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na części nr 1 i 2 zamówienia wystarczą trzy osoby 
dozoru ruchu o stwierdzonych kwalifikacjach przez OUG o specjalności mechanicznej – 
maszyny i urządzenia na powierzchni. Mogą to być te same osoby dla części nr 1 i 2 
zamówienia. 
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W nawiązaniu prosimy o uszczegółowienie: 
Czy mogą to być osoby dozoru ruchu – specjalność powierzchnia w zakładach podziemnych 
górnictwa węglowego i osoby dozoru ruchu – specjalność mechaniczna na powierzchni 
podziemnych zakładów górnictwa węglowego? 
 
Odpowiedź: 

Wymagania dotyczące kwalifikacji osób dozoru ruchu zostały ściśle określone w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia  
9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)  
oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. 
Dopuszcza się kwalifikacje stosowane we wcześniejszej nomenklaturze. 
 


