
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

Jaworzno dn. 20.11.2012r. 

 

Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie 

 zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
 zamówień publicznych  

 
 

ZMIANA TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH 
 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 217/12 na „Dostawy fabrycznie nowych 

części zamiennych do kombajnów chodnikowych firmy REMAG S.A. 
stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.” 

 
 
 
Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. do wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 
wymagań ofertowych poprzez zmianę: 
 
 
Zmienia się wymagania ofertowe w ten sposób, że: 
 

1). pkt.13.f) – III. Opis przygotowania oferty otrzymuje nowe brzmienie 
 
13.f) okres gwarancji: 
– nie mniej niż 12 miesięcy liczonych od daty dostawy do magazynu Zamawiającego lecz 

nie więcej niż 18 miesięcy; 
Uwaga: 

a) uchwyty nożowe, tuleje w uchwytach nożowych, zgrzebła i łańcuch przenośnika 

zgrzebłowego, segmenty gąsienic – objęte są ograniczoną gwarancją 90dni. 

b) noże urabiające, uszczelki przewodów hydraulicznych, bezpieczniki, filtry, żarówki, 

blachy osłonowe boczne sprzęgła L-100V, dysze zraszające, kołki sprężyste – 

wyłączone są z gwarancji. 

 

2). pkt.10. § 2 – Wzór umowy – załącznik nr 5  otrzymuje nowe brzmienie 
 

10. Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres ……. miesięcy,  
za wyjątkiem: 

a) części szybkozużywających dla których gwarancja wynosi 90 dni i są to: uchwyty 

nożowe, tuleje w uchwytach nożowych, zgrzebła i łańcuch przenośnika 

zgrzebłowego, segmenty gąsienic, 

b) części szybkozużywających wyłączonych z gwarancji  takich jak: noże urabiające, 

uszczelki przewodów hydraulicznych, bezpieczniki, filtry, żarówki, blachy osłonowe 

boczne sprzęgła L-100V, dysze zraszające, kołki sprężyste.  
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3). pkt.9. – Szczegółowy zakres rzeczowy –  Załącznik nr 1  otrzymuje nowe brzmienie 
 

9. Wymagana gwarancja min. 12 miesięcy lecz nie więcej niż 18 miesięcy od dnia 
dostawy części zamiennych do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i Libiążu za 
wyjątkiem:  

a) części szybkozużywających dla których gwarancja wynosi 90 dni i są to: uchwyty 

nożowe, tuleje w uchwytach nożowych, zgrzebła i łańcuch przenośnika 

zgrzebłowego, segmenty gąsienic, 

b) części szybkozużywających wyłączonych z gwarancji  takich jak: noże urabiające, 

uszczelki przewodów hydraulicznych, bezpieczniki, filtry, żarówki, blachy osłonowe 

boczne sprzęgła L-100V, dysze zraszające, kołki sprężyste. 

 
4). pkt.6.– Wzór formularza oferty technicznej – załącznik nr 2  otrzymuje nowe 

brzmienie 
 

6. Okres gwarancji: ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

Uwaga: 
a) uchwyty nożowe, tuleje w uchwytach nożowych, zgrzebła i łańcuch przenośnika 

zgrzebłowego, segmenty gąsienic – objęte są ograniczoną gwarancją 90dni. 

b) noże urabiające, uszczelki przewodów hydraulicznych, bezpieczniki, filtry, żarówki, 

blachy osłonowe boczne sprzęgła L-100V, dysze zraszające, kołki sprężyste – 

wyłączone są z gwarancji. 

 
 
Pozostałe zapisy wymagań ofertowych pozostają bez zmian. 
Powyższa zmiana w treści wymagań ofertowych nie powoduje zmiany terminu składania 
ofert. 
 


