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Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w  post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Najem oraz świadczenie usług serwisowych sprawnego 
technicznie kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, 
wyłącznikiem i nowym przewodem zasilającym kombajn dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI”.  

 
 
 

INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓ W ZAMÓWIENIA 
 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, dokonuje zmiany 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem oraz świadczenie 
usług serwisowych sprawnego technicznie kombajnu ścianowego wraz ze stacją 
transformatorową, wyłącznikiem i nowym przewodem zasilającym kombajn dla Zakładu 
Górniczego SOBIESKI”  - sprawa nr 37/2011/EEZP/IZ. 

 
 

Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1) Termin realizacji zamówienia: 

było: 

Przez okres 350 dni, z moŜliwością skrócenia o 30 dni. 
(Przewidywany termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2012 r. do dnia 15.12.2012 r.). 

otrzymuje brzmienie : 

Przez okres 350 dób, z mo Ŝliwo ścią skrócenia o 90 dób. 
(Przewidywany termin realizacji zamówienia od dnia 1.01.2012 r. do dnia 15.12.2012r.). 
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2)  Sekcja II lit. B SIWZ - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

było: 
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, 
jeŜeli: 

• Część nr 1 zamówienia:  

wykaŜe się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, naleŜytą realizacją dostaw 
kombajnów ścianowych na napięcie 3,3 KV, których łączna wartość brutto jest nie 
mniejsza niŜ 10.000.000,00 zł.  

otrzymuje brzmienie : 

Zamawiaj ący uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posi adania wiedzy   
i doświadczenia , jeŜeli: 

• Część nr 1 zamówienia:  

wyka Ŝe się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem termi nu składania ofert,  
a jeŜeli okres prowadzenia działalno ści jest krótszy - w tym okresie, nale Ŝytą 
realizacj ą dostaw kombajnów ścianowych, których ł ączna warto ść brutto jest  
nie mniejsza ni Ŝ 10.000.000,00 zł. 

 

3) Załącznik nr 8 A) do SIWZ – Projekt umowy dla części nr 1 zamówienia  i Załącznik  
nr 8 B) do SIWZ – Projekt umowy dla części nr 2 zamówienia, § 2, pkt 3 i 4:  

 było: 

3. Okres najmu wynosi 350 dób, to jest od dnia 01.01.2012 r. do dnia 15.12.2012 r.  
z zastrzeŜeniem ust. 4. i 5. 

4. Strony zastrzegają moŜliwość skrócenia okresu najmu przez Zamawiającego  
w przypadku wcześniejszego zakończenia eksploatacji ściany 739 maksymalnie  
o 30 dób. 

 otrzymuje brzmienie : 

3. Okres najmu wynosi 350 dób, (planowany termin od  dnia 01.01.2012 r. do dnia 
15.12.2012 r.) z zastrze Ŝeniem ust. 4. i 5. 

4. Strony zastrzegaj ą moŜliwo ść skrócenia okresu najmu przez Zamawiaj ącego  
w przypadku wcze śniejszego zako ńczenia eksploatacji ściany 739 maksymalnie 
o 90 dób. 

 
4) Sekcja  XVI lit c) SIWZ – Dopuszczalne zmiany w umowie: 

było: 

c) Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość skrócenia przewidywanego okresu najmu 
maksymalnie o 30 dób. 

otrzymuje brzmienie : 

c) Zamawiaj ący zastrzega sobie mo Ŝliwo ść skrócenia przewidywanego okresu 
najmu maksymalnie o 90 dób. 
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5) Załącznik nr 8 A) do SIWZ  –  Projekt umowy dla części nr 1 zamówienia, § 9, ust. 13: 

 było: 

13. Podzespoły po wymianie do warsztatów Wykonawcy dostarcza Zamawiający  
        na własny koszt. 

otrzymuje brzmienie : 

13. Podzespoły po wymianie do warsztatów Wykonawcy dostarcza Zamawiaj ący  
      na własny koszt w terminie do 21 dni licz ąc od chwili wymiany. 

 
6) Załącznik nr 8 A) do SIWZ  –  Projekt umowy dla części nr 1 zamówienia, § 9, ust. 16: 

 było: 

16. Wykonanie naprawy potwierdza się protokołem (notatką słuŜbową) podpisanym 
przez przedstawiciela serwisu Wykonawcy i Zamawiającego, ustalając jednocześnie 
stronę zobowiązaną do pokrycia kosztów naprawy. W przypadkach wątpliwych 
kwalifikacja naprawy, czy jest ona uznana w ramach gwarancji, czy teŜ nie, będzie 
odbywać się w siedzibie Wykonawcy, przez komisję złoŜoną z przedstawicieli obu 
Stron, w terminie 7 dni od dostarczenia przez Zamawiającego uszkodzonego 
elementu. 

otrzymuje brzmienie : 

16. Wykonanie naprawy potwierdza si ę protokołem (notatk ą słu Ŝbow ą) podpisanym 
przez przedstawiciela serwisu Wykonawcy i Zamawiaj ącego, ustalaj ąc 
jednocze śnie stron ę zobowi ązaną do pokrycia kosztów naprawy.  
W przypadkach w ątpliwych kwalifikacja naprawy, czy jest ona uznana w ramach 
gwarancji, czy te Ŝ nie, będzie odbywa ć się w siedzibie Wykonawcy, przez 
komisj ę złoŜoną z przedstawicieli obu Stron, w terminie 15 dni (dl a elementów 
produkowanych przez Wykonawc ę) oraz 30 dni (dla tzw. elementów 
handlowych, nie produkowanych przez Wykonawc ę) od dostarczenia przez 
Zamawiaj ącego uszkodzonego elementu. 

 

7) Załącznik nr 8 A) do SIWZ – Projekt umowy – dla części nr 1 zamówienia, § 11, ust. 1 
lit. d): 

 było: 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych i udokumentowanych przy odbiorze albo  
w okresie gwarancji - w wysokości 5 000,00 zł, (słownie złotych: pięćset tysięcy 
złotych 00/100), za kaŜdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu 
uzgodnionym jako termin usunięcia wad albo po dniu określonym w §9. ust. 11. 
zdanie 2. 

otrzymuje brzmienie : 

d) za zwłok ę w usuni ęciu wad stwierdzonych i udokumentowanych przy odbio rze 
albo w okresie gwarancji - w wysoko ści 5 000,00 zł, (słownie złotych: pi ęć 
tysi ęcy złotych 00/100), za ka Ŝdą dobę zwłoki liczon ą od dnia nast ępnego po 
dniu uzgodnionym jako termin usuni ęcia wad albo po dniu okre ślonym  
w § 9. ust. 11. zdanie 2. 
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8) Załącznik nr 8 B) do SIWZ – projekt umowy dla części nr 2 zamówienia, § 11, ust. 1  
lit. d): 

 było: 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych i udokumentowanych przy odbiorze albo  
w okresie gwarancji - w wysokości 5 000,00 zł, (słownie złotych: pięćset tysięcy 
złotych 00/100), za kaŜdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu 
uzgodnionym jako termin usunięcia wad albo po dniu określonym w § 9. ust. 9.  
zdanie 2. 

otrzymuje brzmienie : 

d)  za zwłok ę w usuni ęciu wad stwierdzonych i udokumentowanych przy odbio rze 
albo w okresie gwarancji - w wysoko ści 5 000,00 zł, (słownie złotych: pi ęć 
tysi ęcy złotych 00/100), za ka Ŝdą dobę zwłoki liczon ą od dnia nast ępnego  
po dniu uzgodnionym jako termin usuni ęcia wad albo po dniu okre ślonym  
w § 9. ust. 9. zdanie 2. 

 
9) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 5.1.18. 

 było: 

 5.1.18. Prowadzenie kabla w układaku UKT 23   -   wymagane 

otrzymuje brzmienie : 

 5.1.18. Prowadzenie kabla w układaku UKT 23 lub ró wnowa Ŝnym    -  wymagane 

 

10)  Załącznik nr 1g do SIWZ – Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań  
i parametrów technicznych dla części nr 1 – najem kombajnu z wyposaŜeniem,  
pkt. 1.18. 

 było: 

 1.18. Prowadzenie kabla w układaku UKT 23. Układak kablowy jest przedmiotem 
dostawy wtaz z kombajnem w ilości 200 m   -   wymagane 

otrzymuje brzmienie : 

 1.18. Prowadzenie kabla w układaku UKT  lub równow aŜnym. Układak kablowy jest 
przedmiotem dostawy wtaz z kombajnem w ilo ści 200 m     -   wymagane 

 
 

11)   Załącznik nr 8 A) do SIWZ – Projekt umowy dla części nr 1 zamówienia, § 9 ust 12: 

 było: 

Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy przedmiotu 
najmu. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do 
Zamawiającego. SłuŜby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce,  
a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. 
Wykonawca wyraŜa zgodę na usunięcie prostych wad przez przeszkolonych 
pracowników Zamawiającego. 

otrzymuje brzmienie : 

Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy 
przedmiotu najmu. Podzespoły wymagaj ące wymiany Wykonawca dostarczy na 
własny koszt do Zamawiaj ącego. Słu Ŝby techniczne Zamawiaj ącego dostarcz ą 
podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany p rzy współudziale 
przedstawicieli Zamawiaj ącego. Wykonawca wyra Ŝa zgodę na usuni ęcie prostych 
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wad przez przeszkolonych pracowników Zamawiaj ącego, po wcze śniejszym 
powiadomieniu o tym Wykonawcy. 

 

12)  Załącznik nr 1 do SIWZ –  Opis przedmiotu zamówienia, pkt 6.2.9. oraz Załącznik  
nr 1 h do SIWZ, pkt 2.9: 

było: 

„KaŜdy z wyłączników od strony zasilania musi być wyposaŜony w przełącznik 
rozłącznikowy zapewniający wyłączenie prądu znamionowego w stanie awaryjnym (pod 
obciąŜeniem).” 

otrzymuje brzmienie :  

„Wył ącznik od strony zasilania musi by ć wyposa Ŝony w przeł ącznik rozł ącznikowy 
zapewniaj ący wył ączenie pr ądu znamionowego w stanie awaryjnym (pod 
obci ąŜeniem).” 

 

13)   Sekcja XI SIWZ, pkt 4 – Miejsce i termin składania ofert: 

było: 

Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek 
zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia 
06.09.2011r.  do godz. 10:00. 

otrzymuje brzmienie : 

Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek 
zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia 
20.09.2011r.  do godz. 10:00. 

 

14)   Sekcja XI SIWZ, pkt 6 – Miejsce i termin otwarcia ofert: 

było: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.09.2011r.  o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój 
nr 8. 

otrzymuje brzmienie : 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09.2011r.  o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój 
nr 8. 
 
15)   Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy, pkt II – termin realizacji zamówienia: 

było: 

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
Przez okres 350 dni, z moŜliwością skrócenia o 30 dni. 
(Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2012 r.  do dnia 15.12.2012 r.) 
 

otrzymuje brzmienie : 

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
Przez okres 350 dób, z moŜliwością skrócenia o 90 dób. 
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(Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2012 r.  do dnia 15.12.2012 r.) 
 
Formularz ofertowy po zmianie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 
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Załącznik nr 1  
do pisma z dnia 26.08.2011 r. 

Załącznik nr 2 do SIWZ  

(po zmianie)  

FORMULARZ  OFERTOWY 
…….…………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

     …………………., dnia …………. 
      (miejscowość) 

                                        
Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie: 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów: 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:  
 
NIP ..................................................................................................  
 
REGON .................................................................................................. 
 
Nr konta bankowego .................................................................................................. 
 
telefon ..................................................................................................   
 
fax .................................................................................................. 
 
e-mail .................................................................................................. 
 
Adres internetowy (URL) .................................................................................................. 
 
Zamawiaj ący:  Południowy Koncern W ęglowy SA  

43-600 Jaworzno, ul.  Grunwaldzka 37 
 
 

O F E R T A 
 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego  

(Sprawa 37/2011/EEZP/IZ) na: 
 

Najem oraz świadczenie usług serwisowych sprawnego technicznie kombajnu 
ścianowego wraz ze stacj ą transformatorow ą, wył ącznikiem i nowym przewodem 

zasilaj ącym kombajn dla Południowego Koncernu W ęglowego S.A.  
– Zakładu Górniczego SOBIESKI  



Strona 8 z 9 
 
 

 
 
 

I. CENA 
 
Część nr 1 zamówienia – najem kombajnu z wyposa Ŝeniem.  
 
 

Przedmiot 
zamówienia, 

wyszczególnienie 

Jednostka  
miary 

Przewidywana 
ilo ść 

Ilość dób 
najmu 

Cena 
jednostkowa 
netto najmu  

w zł/dob ę 

Cena  
netto oferty  

w zł 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 

do 
obliczenia 

ceny brutto   
w % 

Cena  
brutto oferty  

w zł 

1 2 3 4 5 6 (kol.4*5) 7 8 (kol.6 + 
VAT) 

Najem kombajnu z 
wyposa Ŝeniem 
(zgodnie z zał. nr 1 
do SIWZ) 

kpl 1 350 …zł …zł …% …zł 

 
Cena brutto oferty - słownie złotych:  
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Część nr 2 zamówienia – najem elementów instalacji zasil ającej 
 

Przedmiot 
zamówienia, 

wyszczególnienie 

Jednostka  
miary 

Przewidywana 
ilo ść 

Ilość dób 
najmu 

Cena 
jednostkowa 
netto najmu  

w zł/dob ę 

Cena  
netto oferty  

w zł 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 

do 
obliczenia 

ceny brutto   
w % 

Cena  
brutto oferty  

w zł 

1 2 3 4 5 6 (kol.4*5) 7 
8 (kol.6 + 

VAT) 

 Najem elementów 
instalacji 
zasilaj ącej  
(zgodnie z zał. nr 1 
do SIWZ) 

kpl 1 350 …zł …zł …% …zł 

 
Cena brutto oferty - słownie złotych:  
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Uwaga: 

W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
 

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
Przez okres 350 dób, z moŜliwością skrócenia o 90 dób. 
(Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2012 r.  do dnia 15.12.2012 r.) 
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III.   GWARANCJA: 

Część nr 1 zamówienia  
Wykonawca udziela gwarancji na kombajn z wyposaŜeniem, na cały okres najmu, z zabezpieczeniem 
pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części 
zamiennych, zgodnie z zapisami punktu 5.7 załącznika nr 1 do SIWZ. 
 

Część nr 2 zamówienia  
Wykonawca udziela gwarancji na elementy instalacji zasilającej, na cały okres najmu,  
z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej łącznie z zapewnieniem pełnego 
asortymentu części zamiennych, zgodnie z zapisami punktu 6.4 załącznika nr 1 do SIWZ. 

 

IV.   WARUNKI   PŁATNOŚCI: 

1. Zamawiający płacił będzie Wykonawcy czynsz określony w § 4 ust. 1 w okresach 
miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem, 
przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niŜ 30 dni przed upływem terminu 
płatności.  

2. Płatności przekazywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.  
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt 

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty  
do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                         
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera  informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  
Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /* 
Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty  
do koperty wewnętrznej:  
…………………………………………………………………….……/* 

…………………………………………………………………….……/*  

*/ niepotrzebne skre ślić, a niezbędne dane uzupełni ć 

 
5. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie ………………………………… złotych zostało 

wniesione w dniu ………………. w formie ……………………………………………….. 

 
 

…………………………………………………………… 
                                                                          (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 


