
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Wykonawcy zainteresowani   

postępowaniem o udzielenie zamówienia  
nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych 

 
 

dotyczy:   postępowania nr 167/A/12 nie objętego ustawą Prawo zamówień  
publicznych  w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej w celu Wyłonienia Wykonawców dla realizacji 
dostaw : „Elementy automatyki górniczej”  

 
 
Zgodnie z pkt. IV.6 wymagań ofertowych Zamawiający zmienia treść wymagań ofertowych: 
 
 

I. Wymagania ofertowe pkt. II. brzmiał: 
            Przedmiot zamówienia: 
            Dostawa: „Elementy automatyki górniczej” w okresie od 01.01.2013r. do 
            31.01.2014r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2013r.   
             Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. 

 
            po zmianach otrzymuje brzmienie: 
            Przedmiot zamówienia: 
            Dostawa: „Elementy automatyki górniczej” w okresie  dla zadania 1; 2; 4; 6; 7; 8: od   
            01.01.2013r. do 31.01.2014r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2013r, 

       dla zadania 3; 5: od 01.04.2013r do 31.01.2014r dla zamówień wystawionych do   
       31.12.2013r  

             Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. 

 
 

II. Wymagania ofertowe pkt. III ppkt 13 d) brzmiał: 
termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2013r. do 31.01.2014r. dla 
zamówień wystawionych: do 31.12.2013r. i termin realizacji poszczególnego 
zamówienia: 30 dni  od daty otrzymania zamówienia, 

 
            po zmianach otrzymuje brzmienie: 
            termin wykonania przedmiotu zamówienia dla zadania 1; 2; 4; 6; 7; 8: od    
            01.01.2013r. do 31.01.2014r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2013r, dla  
            zadania 3; 5: od 01.04.2013r do 31.01.2014r dla zamówień wystawionych do  
            31.12.2013r i termin realizacji poszczególnego zamówienia: 30 dni  od daty  
            otrzymania zamówienia, 

 
 

III. Wymagania ofertowe pkt. VII. brzmiał: 
            Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu: 
            od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.01.2014r. dla zamówień wystawionych do  
            31.12.2013r  
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            po zmianach otrzymuje brzmienie: 
            Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu: dla zadania 1; 2; 4; 6; 7; 8:  
            od 01.01.2013r. do 31.01.2014r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2013r, dla  
            zadania 3; 5: od 01.04.2013r do 31.01.2014r dla zamówień wystawionych do  
            31.12.2013r 

 
 

IV. Załącznik nr 2 do wymagań ofertowych pkt.4 brzmiał: 
      Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2013r. do 31.01.2014r. dla 
      zamówień wystawionych do 31.12.2013r. i termin realizacji poszczególnego  
      zamówienia;  30 dni  od daty otrzymania zamówienia 
 
      po zmianach otrzymuje brzmienie:  

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla zadania 1; 2; 4; 6; 7; 8: od    
            01.01.2013r. do 31.01.2014r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2013r, dla  
            zadania 3; 5: od 01.04.2013r do 31.01.2014r dla zamówień wystawionych do  
            31.12.2013r i termin realizacji poszczególnego zamówienia: 30 dni  od daty  
            otrzymania zamówienia, 
 
 

V. Załącznik nr 2 do wymagań ofertowych – projekt umowy § 1 pkt.6 brzmiał:  
      Termin realizacji umowy: od dnia 01.01.2013 do dnia 31.01.2014r. dla zamówień  
      wystawionych do dnia 31.12.2013r. z terminem realizacji zgodnym z ust. 4. 
 
      po zmianach otrzymuje brzmienie: 

            Termin realizacji umowy dla zadania 1; 2; 4; 6; 7; 8: od  01.01.2013r. do 31.01.2014r.  
            dla zamówień wystawionych do 31.12.2013r, dla zadania 3; 5: od 01.04.2013r do  
            31.01.2014r dla zamówień wystawionych do 31.12.2013r z terminem realizacji  
            zgodnym z ust. 4. 
 
 

VI. Wymagania ofertowe stopka brzmiał: 
            Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 167/A/12 
            „Elementy automatyki górniczej” w okresie od  01.01.2013r. do 31.01.2014r. dla  
            zamówień wystawionych do 31.12.2013r. 

 
      po zmianach otrzymuje brzmienie: 

            Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 167/A/12 
           „Elementy automatyki górniczej” w okresie dla zadania 1; 2; 4; 6; 7; 8: od   
            01.01.2013r. do 31.01.2014r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2013r, 

       dla zadania 3; 5: od 01.04.2013r do 31.01.2014r dla zamówień wystawionych do   
       31.12.2013r  

 
 
VII. Pozostałe zapisy wymagań ofertowych i projektu umowy pozostają bez zmian.                                  
 

 


