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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawy spoiwa do górotworu dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”.  

 
 
 

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 „Dostawy spoiwa  
do górotworu dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  - sprawa nr 60/2011/EEZP/AP. 

 
 

Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1) Sekcja IV ust. 3 SIWZ. 

było: 

3. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał warunki ogólne bezpieczeństwa produktów 
określone w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 roku 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 wraz z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oceny 
zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późn. zm.), oraz 
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.  
z 2009 r. Nr 152, poz. 1222) 

Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego wymogu Wykonawca załączy do oferty:  
oświadczenie o treści:  

„Oświadczamy, Ŝe dostarczane wyroby spełniać będą warunki ogólne bezpieczeństwa 
produktów określone w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia  
12 grudnia 2003 roku ( Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz Ustawy  
o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 1360  
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z późn. zm.) oraz Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 
2001 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222)”. 

 
otrzymuje brzmienie : 

3.  Wymaga si ę, aby oferowany produkt spełniał warunki ogólne bez pieczeństwa 
produktów okre ślone w Ustawie o ogólnym bezpiecze ństwie produktów z dnia  
12 grudnia 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 wraz z pó źn. zm.) oraz 
Ustawy o systemie oceny zgodno ści z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. Nr 166 
poz. 1360 z pó źn. zm.), oraz Ustawy o substancjach chemicznych i i ch 
mieszaninach z dnia 25.02.2011 r. (Dz. U. z 2011 r.  Nr 63 poz. 322). 

Na potwierdzenie spełnienia powy Ŝszego wymogu Wykonawca zał ączy do oferty:  
oświadczenie o treści:  

„O świadczamy, Ŝe dostarczane wyroby spełnia ć będą warunki ogólne 
bezpiecze ństwa produktów okre ślone w Ustawie o ogólnym bezpiecze ństwie 
produktów z dnia 12 grudnia 2003 roku ( Dz.U. z 200 3 r. Nr 229, poz. 2275 z pó źn. 
zm.) oraz Ustawy o systemie oceny zgodno ści z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. 
Nr 166 poz. 1360 z pó źn. zm.) oraz Ustawy o substancjach chemicznych i ic h 
mieszaninach z dnia 25.02.2011 r. (Dz. U. z 2011 r.  Nr 63 poz. 322)”. 

 

2) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej, 
pkt 3: 

było: 

3. Oświadczamy, Ŝe dostarczane wyroby spełniać będą warunki ogólne bezpieczeństwa 
produktów określone w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia  
12 grudnia 2003 roku ( Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz Ustawy  
o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 1360  
z późn. zm.) oraz Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 
2001 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222)”. 

otrzymuje brzmienie : 

3.  Oświadczamy, Ŝe dostarczane wyroby spełnia ć będą warunki ogólne 
bezpiecze ństwa produktów okre ślone w Ustawie o ogólnym bezpiecze ństwie 
produktów z dnia 12 grudnia 2003 roku ( Dz.U. z 200 3 r. Nr 229, poz. 2275 z pó źn. 
zm.) oraz Ustawy o systemie oceny zgodno ści z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. 
Nr 166 poz. 1360 z pó źn. zm.) oraz Ustawy o substancjach chemicznych i ic h 
mieszaninach z dnia 25.02.2011 r. (Dz. U. z 2011 r.  Nr 63 poz. 322)”. 

 
3)   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  
18 października 2011r.  do godz. 11:30. 

otrzymuje brzmienie : 

Ofert ę naleŜy zło Ŝyć w siedzibie Zamawiaj ącego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarz ądu, II pi ętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówie ń Publicznych) - w terminie 
do dnia 25 pa ździernika 2011 r.  do godz. 10:30. 
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4)   Sekcja XI SIWZ, pkt 6 – Miejsce i termin otwarcia ofert: 

było: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 października 2011 r.  o godz. 12:30  w siedzibie 
Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zarządu – I piętro – sala 
konferencyjna, pokój nr 8. 

otrzymuje brzmienie : 

Otwarcie ofert nast ąpi dnia 25 pa ździernika 2011 r. o godz. 11:30 w siedzibie 
Zamawiaj ącego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zar ządu – I pi ętro – sala 
konferencyjna, pokój nr 8. 
 


