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Jaworzno, dnia 24.09.2008 r. 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 
 

Sprawa nr 23/2008/EZP/AP 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Dostawę kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów elektroenergetycznych  
do Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 
 

INFORMACJA  
O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

ORAZ O PRZEDŁUśENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
 
 
1.  Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający – Południowy Koncern Węglowy 
S.A. w Jaworznie, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów 
elektroenergetycznych do Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  

 
Zmianie ulegają następujące zapisy treści SIWZ: 
 
a)  Zamawiający dokonuje korekty treści zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia – część nr 4 zamówienia i w Załączniku nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy – część  
nr 4 zamówienia – poz. 12 wiersz 6: 

było: 

3x25+16+3x2,5 mm2 0,6/1kV m 350 
3x25+16+3x4 mm2 0,6/1kV m 350 

3x35+16+3x2,5 mm2 0,6/1kV m 600 
3x35+16+6x2,5 mm2 0,6/1kV m 300 
3x50+25+6x2,5 mm2 0,6/1kV m 300 

3x50+25+6x2,5 mm2 0,6/1kV m 400 
3x50+25+3x4 mm2 0,6/1kV m 500 
3x70+35+3x4 mm2 0,6/1kV m 300 

3x70+35+6x2,5 mm2 0,6/1kV m 300 
3x70+35+6x4 mm2 0,6/1kV m 1 300 

12 

przewód elektroenergetyczny  
o Ŝyłach miedzianych i izolacji z gumy 
ciepłoodpornej i oponie z gumy 
trudnopalnej, z Ŝyłami ekranowanymi, 
górniczy typu OnGcekŜ-G2)  
lub równowaŜny3) 

3x95+35+6x4 mm2 0,6/1kV m 1 000 
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nowe brzmienie: 

3x25+16+3x2,5 mm2 0,6/1kV m 350 
3x25+16+3x4 mm2 0,6/1kV m 350 

3x35+16+3x2,5 mm2 0,6/1kV m 600 
3x35+16+6x2,5 mm2 0,6/1kV m 300 
3x50+25+6x2,5 mm2 0,6/1kV m 300 

3x50+25+6x4 mm2 0,6/1kV m 400 
3x50+25+3x4 mm2 0,6/1kV m 500 
3x70+35+3x4 mm2 0,6/1kV m 300 

3x70+35+6x2,5 mm2 0,6/1kV m 300 
3x70+35+6x4 mm2 0,6/1kV m 1 300 

12 

przewód elektroenergetyczny  
o Ŝyłach miedzianych i izolacji z gumy 
ciepłoodpornej i oponie z gumy 
trudnopalnej, z Ŝyłami ekranowanymi, 
górniczy typu OnGcekŜ-G2)  
lub równowaŜny3) 

3x95+35+6x4 mm2 0,6/1kV m 1 000 
 
 
b)  Zamawiający dokonuje korekty treści zapisów w sekcji XI ust. 3.11 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

było: 
3.11.  Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opisze w następujący sposób: 

      nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawy kabli energetycznych izolowanych oraz 
przewodów elektroenergetycznych do Południowego Koncernu Węglowego S.A” - sprawa  
nr 23/2008/EZP/AP - Nie otwierać przed dniem 1.10.2008 r. godz. 12.00  – Otwarcie komisyjne!”. 

nowe brzmienie: 
3.11.  Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opisze w następujący sposób: 

      nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawy kabli energetycznych izolowanych oraz 
przewodów elektroenergetycznych do Południowego Koncernu Węglowego S.A” - sprawa  
nr 23/2008/EZP/AP - Nie otwierać przed dniem 8.10.2008 r. godz. 12.00  – Otwarcie komisyjne!”. 

 
2.    W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  Zamawiający  

na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuŜa terminy składania  
i otwarcia ofert: 

-  termin składania ofert:  do dnia 8 października 2008 r. do godz. 11:00 

-  termin otwarcia ofert:   dnia 8 października 2008 r. o godz. 12:00 

Miejsca składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
 
 
 
  

 

 

 
 
 


