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Katowice, dnia 07.05.2021r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego przepisami ustawy Prawo zamówień

publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Kompleksowa obsługa
placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym
kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) w Polskiej Grupie Górniczej S.A.
Oddział KWK Sośnica - nr sprawy 412100222.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela
wyjaśnień SWZ:
Pytanie nr 1:
W Istotnych Postanowieniach Umowy Zamawiający pisze, że wymaga się zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób skierowanych do realizacji
przedmiotu zamówienia.
Prosimy o informacje czy Zamawiający ma na myśli umowę o pracę na cały etat, ponieważ inne
formy zatrudnienia np. części etatu mogą nie pozwolić na prawidłowe wykonanie zleconych prac
w ramach przedmiotowego postępowania.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami § 7 w Załączniku nr 5 do SWZ (IPU) Zamawiający wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób skierowanych do realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie określa wymaganego wymiaru czasu pracy pracowników, jednak podkreśla, iż
wymaga aby w każdym momencie realizacji umowy Wykonawca zapewniał co najmniej
minimalną ilość pracowników określoną w części III ust. 6 SOPZ (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz w
bieżących zleceniach.
Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis części III ust. 9 SOPZ (Załącznik nr 1 do
SWZ): „W przypadku, gdy rzeczywista liczba pracowników realizujących usługę na

poszczególnych zmianach będzie mniejsza od „Minimalnej liczby..” określonej w tabeli ust. 6 i z
tego tytułu wystąpi nienależyte wykonanie zleconych prac Zamawiający może naliczyć kary
umowne zgodnie z zapisami umowy.”
Pytanie nr 2:
W SWZ w Części III ust. 1 pkt. 4 Zamawiający „z góry” zakłada, że: „Wykonawca oświadcza, że
torowiska kolei wąskotorowej znajdują się w stanie zdatnym do umówionego używania i nie
zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń”.
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualną ekspertyzę techniczną torowisk, która
zawiera opis ich stanu technicznego oraz potwierdza ich możliwość użytkowania bez ponoszenia
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przez potencjalnego Wykonawcę dodatkowych dużych kosztów podczas realizacji
przedmiotowego zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada ekspertyzy technicznej torowisk, nie mniej jednak z racji ich ciągłej
eksploatacji stwierdza, iż są w stanie zdatnym do umówionego używania. Zgodnie z Załącznikiem
nr 1 do SWZ (SOPZ) część III ust. 1 punkt 2) torowiska kolei wąskotorowej zostaną przekazane
Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (…).
Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ.
Załącznik nr 1 do SWZ (SOPZ) Część III. ust. 1 punkt 4) otrzymuje brzmienie:

„Stan techniczny torowisk zostanie określony w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym
zgodnie z punktem 2).”
Pytanie nr 3:
W SWZ Części VIII. System elektronicznego zarządzania pojazdami – system monitoringu
Zamawiający pisze, że:
- Zamawiający uznaje dla jednostek sprzętowych, których praca polega na przemieszczaniu się,
czas 3 minut jako maksymalny czas postoju jednostki sprzętowej uznawany za czas pracy pod
obciążeniem – dotyczy następujących jednostek sprzętowych: lokomotyw spalinowych, wózków
widłowych, ładowarek kołowych, samochodów ciężarowych,
- Zamawiający uznaje czas 10 minut jako maksymalny czas, w którym jednostka sprzętowa
znajduje się pod obciążeniem i jednocześnie zarejestrowane przez system zużycie prądu
pozostaje na niezmiennym poziomie.
Czy zamawiający dopuszcza możliwość aby powyższe informacje o zastosowanych
filtrach/ograniczeniach znajdowały się na raportach szczegółowych (miesięcznych)
potwierdzających prace maszyny?
Odpowiedź:
Informacji o zastosowanym filtrze nie ma na raportach rozliczeniowych generowanych z aplikacji
AWIA. W przypadku konieczności informacja może być ujęta w protokole nr 9 lub 9a „Protokół
sprawdzenia poprawności działania systemu zarządzania pojazdami” pole „Uwagi” i potwierdzona
przez przedstawiciela dostawcy oprogramowania.
Pytanie nr 4:
W SWZ jak również Istotnych postanowieniach umowy nie ma opisanej procedury zgłaszania
przez Wykonawcę uwag co do działania Sytemu elektronicznego zarządzania pojazdami. Jak
wiadomo urządzania pomiarowe są własnością Wykonawcy, jednak serwery gdzie spływają i są
przetwarzane dane, jak również aplikacja AWIA są własnością Zamawiającego. Wykonawca
widząc nieprawidłowości w działaniu Systemu nie ma wiedzy czy jest to wina urządzeń
pomiarowych czy ogólnie pojętego Systemu np. błędnego odczytu danych z maszyny. Z
dokumentacji przetargowej nie wynika jasno komu Wykonawca może zgłaszać uwagi odnośnie
działania systemu i jaki jest np. czas reakcji Zamawiającego na jego uwagi.
Czy Zamawiający przewidział sytuacje w której wina za nieprawidłowe działanie Sytemu leży po
jego stronie?
Odpowiedź:
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania zainstalowanych na swoich jednostkach
sprzętowych urządzeń systemu monitoringu. Oprogramowanie systemu monitorowania jest
utrzymywane przez PGG S.A.. Wykonawca stwierdzone nieprawidłowości może zgłaszać
bezpośrednio dostawcy urządzeń systemu monitorowania, a także poprzez koordynatora umowy
ze strony PGG S.A..
Pytanie nr 5:
Zgodnie z zapisami SWZ Miesięczne protokoły odbioru usług jednostek sprzętowych będą
sporządzane raz na miesiąc przez koordynatora ze strony Zamawiającego i przedstawione do
zatwierdzenia koordynatorowi ze strony Wykonawcy.
Prosimy o określenie w jakim terminie od zakończenia miesiąca koordynator Zamawiającego
przedstawi Wykonawcy przedmiotowy Protokół miesięczny?

2

Odpowiedź:
Koordynator Zamawiającego przekaże niezwłocznie Wykonawcy miesięczny Protokół Odbioru
Usług za dany miesiąc - jednak nie później niż do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca.

1)
2)

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:
Część XII. ust. 1. SWZ otrzymuje brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 17.05.2021r., godz. 08:00.
Część XII. ust. 2. SWZ otrzymuje brzmienie:
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2021r., godz. 10:00.
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