
Katowice, dn. 22.10.2013 r. 
 
dotyczy postępowania: Rozbudowa i doposażenie instalacji pilotowej podziemnego 

zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek. 
 
1. dotyczy ,,Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, część I - Rozbudowa 

instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK 
Wieczorek, pkt 1 Zakres zamówienia”. 

 Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych (okres zimowy) przedłużenie terminu realizacji umowy o okres 
związany z brakiem możliwości wykonywania prac montażowych? 

 
2. dotyczy ,,Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, część I - Rozbudowa 

instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK 
Wieczorek, pkt 1.2.1 Przygotowanie instalacji do ruchu w następującym zakresie”. 

 W w/w punkcie zawarto wymagania dotyczące dzierżawy na czas eksperymentu 1 
dmuchawy, natomiast w dokumencie „Program Funkcjonalno-Użytkowym pkt. II.5.1. 
Emisja hałasu” wyszczególniono dwie dmuchawy powietrza — D1 oraz rezerwową 
D1R. Prosimy o sprecyzowanie czy dzierżawa ma obejmować jedną czy dwie 
dmuchawy o podanych w SIWZ parametrach. 

 
3. dotyczy ,,Rozdział X WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU. OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA (...) pkt. 2.3.1 Dysponowanie odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.” 

 Czy zamawiający dopuści osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót 
instalacyjnych, mającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy mniej niż 
dwa lata, natomiast więcej niż jeden rok (w tym bezpośrednio przy pracach związanych 
z budową instalacji przemysłowych o wartości co najmniej 400 000 zł)? 

 Zamawiający wymaga by projektant miał uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej. Naszym zdaniem powinien to być projektant w specjalności 
instalacyjnej. Prosimy o sprostowanie wymagań odnośnie projektanta. 

 
Nasze odpowiedzi: 
Ad. 1. Tak, w związku z prowadzeniem prac w okresie jesienno-zimowym Zamawiający 

przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia, jeśli warunki 
atmosferyczne uniemożliwią prowadzenie prac montażowych. Brak możliwości 
prowadzenia prac musi być potwierdzony przez osobę nadzorującą ze strony 
Zamawiającego. 

Ad. 2.  Dzierżawa ma dotyczyć jednej dmuchawy. 
Ad. 3. Tak, dopuści, o ile dotychczasowe doświadczenie związane jest z realizacją 

instalacji oczyszczania gazów. 
 Sprostowanie - zgodnie z sugestią pytającego osoba projektanta powinna wykazać 

się uprawnieniami w specjalności instalacyjnej. 


