
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Libiąż, dn. 23.01.2014r. 
Sygnatura TOW-2/       /         /2014 
 
 

 
 

 
 
 

Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 

zamówienia nie objętego Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych 

 
 

Dotyczy: zmiany treści wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego: „Legalizacja 
wag handlowych kolejowych, samochodowych oraz taśmowych wraz z 
przeglądami, konserwacją i naprawą w Zakładach Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 14/14. 

 
W związku z otrzymanym zapytaniem do przetargu nieograniczonym nr 14/14 Legalizacja 
wag handlowych kolejowych, samochodowych oraz taśmowych wraz z przeglądami, 
konserwacją i naprawą w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  
– poniżej przytaczamy treść pytania i udzielonej odpowiedzi. 
 
Pytanie 1 
„Prosimy o jednoznaczne ustosunkowanie się do wymagań ofertowych w szczególności do 
części III pkt. 13 ppkt „o”, w którym mowa o: 
„oświadczeniu, że oferent jest producentem wag wagonowych i samochodowych opartych na 
mierniku typu LD 5218 wraz z załączeniem kserokopii Certyfikatu Zatwierdzenia TYPU WE 
wydany na oferenta (nie honoruje się upoważnień)”. 
 
Odpowiedź 
W związku z powyższym zapytaniem, Zamawiający wprowadza zmianę w wymaganiach 
ofertowych w części III pkt 13 ppkt „o”  
 
dotychczasowe brzmienie:   
 
„oświadczenie, że oferent jest producentem wag wagonowych i samochodowych opartych na 
mierniku typu LD 5218 wraz z załączeniem kserokopii Certyfikatu Zatwierdzenia TYPU WE 
wydany na oferenta (nie honoruje się upoważnień)”. 
 
nowe brzmienie: 
 
„oświadczenie, że oferent jest producentem lub autoryzowanym dostawcą wag wagonowych 
i samochodowych opartych na mierniku typu LD 5218. 
Na potwierdzenie tego faktu do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów: 
 w przypadku gdy, oferent jest producentem wag opartych na mierniku typu LD 5218 –  

kserokopię certyfikatu Zatwierdzenia typu WE dla wag opartych na mierniku typu LD 
5218, 

 w przypadku gdy, oferent  jest autoryzowanym dostawcą wag opartych na mierniku typu 
LD 5218 –  kserokopię upoważnienia do reprezentowania producenta wag opartych na 
mierniku typu LD 5218.” 
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Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 2 (WZÓR FORMULARZA OFERTY 
TECHNICZNEJ) do wymagań ofertowych pkt 9.5. 
 
dotychczasowe brzmienie:  
  
„Oświadczenie że oferent jest producentem wag wagonowych i samochodowych opartych 

na mierniku typu LD 5218 wraz z załączeniem kserokopii Certyfikatu Zatwierdzenia TYPU 

WE   wydany na oferenta  (nie honoruje się upoważnień) 

      zał. nr ........ ” 

 
nowe brzmienie: 
 
„oświadczenie, że oferent jest producentem lub autoryzowanym dostawcą wag wagonowych 
i samochodowych opartych na mierniku typu LD 5218. 
Na potwierdzenie tego faktu do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów: 
 w przypadku gdy, oferent jest producentem wag opartych na mierniku typu LD 5218 –  

kserokopię Certyfikatu Zatwierdzenia typu WE dla wag opartych na mierniku typu LD 
5218, 

 w przypadku gdy, oferent jest autoryzowanym dostawcą wag opartych na mierniku typu 
LD 5218 –  kserokopię upoważnienia do reprezentowania producenta wag opartych na 
mierniku typu LD 5218. 

 zał. nr ........” 

 

 
Pozostałe zapisy wymagań ofertowych nie ulegają zmianie.  
Powyższa zmiana w treści wymagań ofertowych nie powodują zmian terminu składania ofert. 
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