
                                                                                                           Jaworzno, dnia 12.03.2010 r. 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 
 

Sprawa nr 04/2010/EEZP/AP 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dr ąŜenie wyrobisk chodnikowych dla udostępnienia pokładu 118 w Południowym 
Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI w Jaworznie”. 

 
 
 

INFORMACJA  
O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 
 

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 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 „Dr ąŜenie wyrobisk chodnikowych dla udostępnienia pokładu 118 
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI w Jaworznie”.  

 
Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, str. 22 SIWZ, sekcja II pkt 2 Główna pochylnia 

odstawcza z pokładu 118 w ppkt c) rodzaj wyrobiska: 

było:  „–  węglowo – kamienne o udziale skały płonej w przekroju powyŜej 50% do 80%  
na długości około 15m”. 

 
ma być:  „–  kamienno - węglowe o udziale skały płonej w przekroju powyŜej 50% do 80%  

na długości około 15m”. 

 

2) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, str. 23 SIWZ, sekcja II pkt 4 Zbiornik 
odstawczy z pokładu 118 w ppkt c) rodzaj wyrobiska: 

było:  „–  węglowo – kamienne o udziale skały płonej w przekroju powyŜej 50% do 80%  
na długości około 5m”. 

 
ma być:   „–  kamienno - węglowe o udziale skały płonej w przekroju powyŜej 50% do 80%  

na długości około 5m”. 

 



3) Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,  
str. 48 SIWZ  - TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U1 [zł]: 

było: „Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonej do 50%” 

ma być: „Wyrobisko korytarzowe węglowo-kamienne o udziale skały płonej do 50%” 

 

4) Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,  
str. 49 SIWZ - TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U2 [zł]: 

było: „Wyrobisko korytarzowe węglowo-kamienne o udziale skały płonej powyŜej 50%  
   do 80%”. 

ma być: „Wyrobisko korytarzowe kamienno-węglowe o udziale skały płonej powyŜej 50%  
    do 80%”. 

 

5) Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,  
str. 50 SIWZ - TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U3 [zł]: 

było: „Wyrobisko korytarzowe kamienno-węglowe o udziale skały płonej powyŜej 80%”. 

ma być: „Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonej powyŜej 80%”. 

 

6) Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,  
str. 51 SIWZ - TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U4 [zł]: 

było: „Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonej do 50%” 

ma być: „Wyrobisko korytarzowe węglowo-kamienne o udziale skały płonej do 50%” 

 

7) Załącznik nr 5 do Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,  
str. 52 SIWZ - TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U5 [zł]: 

było: „Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonej powyŜej 50% do 80%”. 

ma być: „Wyrobisko korytarzowe kamienno-węglowe o udziale skały płonej powyŜej 50%  
do 80%”. 

 

8) Załącznik nr 6 do Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,  
str. 53 SIWZ - TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U6 [zł]: 

było: „Wyrobisko korytarzowe węglowo-kamienne o udziale skały płonej powyŜej 80%”. 

ma być: „Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonej powyŜej 80%”. 

 

9)   Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, sekcja I pkt 1 ust. 6  

było: „6.  Zamawiający umoŜliwi upowaŜnionym przedstawicielom potencjalnego Wykonawcy 
zapoznanie się z rejonem wykonywania robót i warunkami dołowymi poprzez zjazd  
na dół w towarzystwie osoby dozoru wyŜszego Zamawiającego”. 

ma być: „6. Zamawiający umoŜliwi upowaŜnionym przedstawicielom potencjalnego Wykonawcy 
zapoznanie się z rejonem wykonywania robót i warunkami dołowymi poprzez zjazd na dół 
w towarzystwie osoby dozoru wyŜszego Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym 
ustaleniu terminu. Termin naleŜy ustalać z: mgr inŜ. Wojciech śygadło  – tel. 32 618 53 63   

 

 



10)   SIWZ sekcja IV – Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz dokumenty i oświadczenia, 
które naleŜy złoŜyć w ofercie, celem potwierdzenia tych wymagań.  

 Zamawiający wykreśla zapisy pkt 3 o treści: 

„3. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał wdroŜony i certyfikowany przez jednostkę 
akredytowaną system zarządzenia jakością w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej  
z rodzajem zamówienia. 

Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
 do oferty: 

dokument potwierdzający posiadanie wdroŜonego i certyfikowanego przez jednostkę 
akredytowaną systemu zarządzania jakością, zgodnego z rodzajem zamówienia”. 

 

W związku z powyŜszymi zmianami Zamawiający dokonuje zmiany Formularza ofertowego 
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z załącznikami do Formularza ofertowego.  

Formularz ofertowy po zmianie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

 

Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

  



Załącznik nr 1 

do pisma z dnia 12.03.2010 r. 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
……………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

     …………………., dnia …………. 
      (miejscowość) 

                    

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 
 
................................................................................................................................................... 
 
Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów: 
 
................................................................................................................................................... 
 
Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:  
 
NIP ......................................................... REGON ………….………………………… 
 
Nr konta bankowego........................................................................................................... 
 
telefon ........................................  fax …. .................................................. 
 
e-mail …………………………………………...................................................... 
 
Adres internetowy (URL) …………………...……………………………………… 
 
 
 
Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA  

43-600 Jaworzno, ul . Grunwaldzka 37 
 
 

O F E R T A 
 
Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 04/2010/EEZP/AP) na: 
 

„Dr ąŜenie wyrobisk chodnikowych dla udostępnienia pokładu 118  
w Południowym Koncernie Węglowym S.A.  

– Zakład Górniczy SOBIESKI w Jaworznie”. 



I.  CENA 

 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Cena 
jednostkowa  

netto 
[zł/jedn.miary]  

Jednostka 
miary Ilość Cena netto 

[zł] 

Stawka podatku 
VAT 

zastosowana do 
obliczenia ceny 

brutto 

Cena brutto 
[zł] 

(Cena netto 
+VAT) 

1 2 3 4 5 6 (3*5) 7 8 (6+VAT) 

1 
DrąŜenie przecinki transportowej nr 1 co 0,75m,  
w obudowie ŁP10/V32 - w przekroju powyŜej 80% 
skały płonnej - urabianie MW 

  m 20,0  .......... %    

2 
DrąŜenie przecinki transportowej nr 1 co 0,75m,  
w obudowie ŁP9/V32 - w przekroju powyŜej 80% 
skały płonnej – urabianie kombajn chodnikowy 

 m 80,0  .......... %   

3 

DrąŜenie przecinki transportowej nr 1 co 0,5m,  
w obudowie ŁPP10/V32/I st. podwyŜszenia -  
w przekroju powyŜej 80% skały płonnej – urabianie 
kombajn chodnikowy 

  m 10,0   .......... %    

4 
DrąŜenie głównej pochylni odstawczej z pokładu 118 
co 0,5m, w obudowie ŁP11/V32 - w przekroju powyŜej 
80% skały płonnej - urabianie kombajn chodnikowy  

 m 100,0  .......... %   

5 
DrąŜenie głównej pochylni odstawczej z pokładu 118 
co 0,5m, w obudowie ŁP14/V32 - w przekroju do 50% 
skały płonnej - urabianie kombajn chodnikowy 

 m 18,0  .......... %   

6 
DrąŜenie głównej pochylni odstawczej z pokładu 118 
co 0,5m, w obudowie ŁP14/V32 - w przekroju powyŜej 
80% skały płonnej - urabianie kombajn chodnikowy 

  m 66,0   .......... %     

7 

DrąŜenie głównej pochylni odstawczej z pokładu 118 
co 0,75m, w obudowie ŁPP10/V32/I st. podwyŜszenia - 
w przekroju do 50% skały płonnej - urabianie kombajn 
chodnikowy  

 m 327,0  .......... %   



8 

DrąŜenie głównej pochylni odstawczej z pokładu 118 
co 0,75m, w obudowie ŁPP10/V32/I st. podwyŜszenia - 
w przekroju powyŜej 50% do 80% skały płonnej - 
urabianie kombajn chodnikowy  

 m 15,0  .......... %   

9 

DrąŜenie głównej pochylni odstawczej z pokładu 118 
co 0,75m, w obudowie ŁPP10/V32/I st. podwyŜszenia - 
w przekroju powyŜej 80% skały płonnej - urabianie 
kombajn chodnikowy 

 m 1121,0  .......... %   

10 

DrąŜenie głównej pochylni odstawczej z pokładu 118 
co 0,75m, w obudowie ŁPP10/V32/I st. podwyŜszenia - 
w przekroju powyŜej 80% skały płonnej - urabianie 
MW 

 m 3,0  .......... %   

11 
DrąŜenie wnęki TRAFO z głównej pochylni odstawczej 
z pokładu 118 co 0,75m, w obudowie ŁP9/V32 - w 
przekroju powyŜej 80% skały płonnej - urabianie MW 

 m 6,0  .......... %   

12 

DrąŜenie wnęki TRAFO z głównej pochylni odstawczej 
z pokładu 118 co 0,75m, w obudowie ŁP9/V32 -  
w przekroju powyŜej 80% skały płonnej urabianie 
kombajn chodnikowy 

 m 14,0  .......... %   

13 

DrąŜenie zbiorczego chodnika odstawczego z pokładu 
118 co 0,5m, w obudowie ŁP11/V32 - w przekroju 
powyŜej 80% skały płonnej - urabianie kombajn 
chodnikowy 

 m 35,0  .......... %   

14 
DrąŜenie zbiorczego chodnika odstawczego z pokładu 
118 co 0,5m, w obudowie ŁP14/V32 - w przekroju 
powyŜej 80% skały płonnej - urabianie MW 

 m 3,0  .......... %   

15 

DrąŜenie zbiorczego chodnika odstawczego z pokładu 
118 co 0,5m, w obudowie ŁP14/V32 - w przekroju 
powyŜej 80% skały płonnej - urabianie kombajn 
chodnikowy 

  m 12,0    .......... %    



16 

DrąŜenie zbiorczego chodnika odstawczego z pokładu 
118 co 0,75m, w obudowie ŁPP10/V32/I st. 
podwyŜszenia - w przekroju powyŜej 80% skały 
płonnej - urabianie kombajn chodnikowy 

  m 55,0   .......... %    

17 

DrąŜenie zbiorczego chodnika odstawczego z pokładu 
118 co 0,75m, w obudowie ŁPP10/V32/I st. 
podwyŜszenia - w przekroju powyŜej 50% do 80% 
skały płonnej - urabianie kombajn chodnikowy 

 m 5,0   .......... %    

18 

DrąŜenie zbiorczego chodnika odstawczego z pokładu 
118 co 0,75m, w obudowie ŁPP10/V32/I st. 
podwyŜszenia - w przekroju do 50% skały płonnej - 
urabianie kombajn chodnikowy  

 m 410,0  .......... %   

19 
DrąŜenie przecinki transportowej nr 2 co 0,75m,  
w obudowie ŁP10/V32 - w przekroju powyŜej 80% 
skały płonnej - urabianie MW 

 m 3,0  .......... %   

20 

DrąŜenie przecinki transportowej nr 2 co 0,75m,  
w obudowie ŁPP9/V32/I st. podwyŜszenia - w 
przekroju powyŜej 80% skały płonnej – urabianie 
kombajn chodnikowy 

 m 132,0  .......... %   

21 
DrąŜenie przecinki transportowej nr 2 co 0,75m,  
w obudowie ŁP10/V32 - w przekroju powyŜej 80% 
skały płonnej – urabianie kombajn chodnikowy 

 m 15,0  .......... %   

22 
DrąŜenie komory rozdzielni TRAFO co 0,75m,  
w obudowie ŁP10/V32 - w przekroju powyŜej 80% 
skały płonnej – urabianie  MW 

 m 3,0  .......... %   

23 
DrąŜenie komory rozdzielni TRAFO co 0,75m,  
w obudowie ŁP10/V32 - w przekroju powyŜej 80% 
skały płonnej – urabianie kombajn chodnikowy  

 m 47,0  .......... %   

24 
DrąŜenie przecinki transportowej nr 3 co 0,75m,  
w obudowie ŁPP9/V32/I st. podwyŜszenia - w 
przekroju powyŜej 80% skały płonnej – urabianie MW 

 m 3,0  .......... %   



25 

DrąŜenie przecinki transportowej nr 3 co 0,75m,  
w obudowie ŁPP9/V32/I st. podwyŜszenia -  
w przekroju powyŜej 80% skały płonnej – urabianie 
kombajn chodnikowy 

 m 27,0  .......... %   

26 
DrąŜenie komory agregatów hydraulicznych co 0,75m, 
w obudowie ŁP9/V32 - w przekroju powyŜej 80% 
skały płonnej - urabianie MW 

 m 3,0  .......... %   

27 
DrąŜenie komory agregatów hydraulicznych co 0,75m, 
w obudowie ŁP9/V32 - w przekroju powyŜej 80% 
skały płonnej - urabianie kombajn chodnikowy 

 m 27,0  .......... %   

28 Pozostałe roboty górnicze  rdn. 2100  .......... %   

29 RAZEM  X  

 
 

Wykonawca do wypełnionej tabeli Formularza ofertowego dla drąŜenia wyrobisk chodnikowych dla udostępnienia pokładu 118 w Południowym Koncernie 
Węglowym S.A. – Zakład Górniczy Sobieski dołączy wypełnione załączniki nr 1÷6 (tabele cen jednostkowych nr U1÷U6). 

 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

 
TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U1 [zł] 

Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonej  do 50% 
Sposób urabiania: przy uŜyciu kombajnu                                                                                            

Wielkość odrzwi 
obudowy            
ŁP i ŁPP  

Rozstaw odrzwi obudowy 

0,5 m 0,75 m 1,0 m 

Typ kształtownika 

V29 V32 V29 V32 V29 V32 

ŁP8             

ŁP9             

ŁP10             

ŁP11       

ŁP12       

ŁP13       

ŁP14       

ŁPP8/Iº             

ŁPP9/Iº             

ŁPP9/IIº       

ŁPP10/Iº             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego 

 
TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U2 [zł] 

Wyrobisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonej powyŜej 50% do 80% 
 Sposób urabiania: przy uŜyciu kombajnu                              

Wielkość odrzwi 
obudowy           
ŁP i ŁPP  

Rozstaw odrzwi obudowy 

0,5 m 0,75 m 1,0 m 

Typ kształtownika 

V29 V32 V29 V32 V29 V32 

ŁP8             

ŁP9             

ŁP10             

ŁP11       

ŁP12       

ŁP13       

ŁP14       

ŁPP8/Iº             

ŁPP9/Iº             

ŁPP9/IIº       

ŁPP10/Iº             



Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego 

 
TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U3 [zł] 

Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonej  powyŜej 80%  
 Sposób urabiania: przy uŜyciu kombajnu                              

Wielkość odrzwi 
obudowy           
ŁP i ŁPP  

Rozstaw odrzwi obudowy 

0,5 m 0,75 m 1,0 m 

Typ kształtownika 

V29 V32 V29 V32 V29 V32 

ŁP8       

ŁP9       

ŁP10       

ŁP11       

ŁP12       

ŁP13       

ŁP14       

ŁPP8/Iº       

ŁPP9/Iº       

ŁPP9/IIº       

ŁPP10/Iº       



Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego 

 
TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U4 [zł] 

Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonej do 50 %  
 Sposób urabiania: przy uŜyciu środków strzałowych                              

Wielkość odrzwi 
obudowy           
ŁP i ŁPP  

Rozstaw odrzwi obudowy 

0,5 m 0,75 m 1,0 m 

Typ kształtownika 

V29 V32 V29 V32 V29 V32 

ŁP8       

ŁP9       

ŁP10       

ŁP11       

ŁP12       

ŁP13       

ŁP14       

ŁPP8/Iº       

ŁPP9/Iº       

ŁPP9/IIº       

ŁPP10/Iº       



Załącznik nr 5 do Formularza ofertowego  

 
TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U5 [zł] 

Wyrobisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonej  powyŜej 50% do 80% 
 Sposób urabiania: przy uŜyciu środków strzałowych                              

Wielkość odrzwi 
obudowy           
ŁP i ŁPP  

Rozstaw odrzwi obudowy 

0,5 m 0,75 m 1,0 m 

Typ kształtownika 

V29 V32 V29 V32 V29 V32 

ŁP8       

ŁP9       

ŁP10       

ŁP11       

ŁP12       

ŁP13       

ŁP14       

ŁPP8/Iº       

ŁPP9/Iº       

ŁPP9/IIº       

ŁPP10/Iº       



 
 
 

Załącznik nr 6 do Formularza ofertowego 

 
TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U6 [zł] 

Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonej  powyŜej 80%  
 Sposób urabiania: przy uŜyciu środków strzałowych                              

Wielkość odrzwi 
obudowy           
ŁP i ŁPP  

Rozstaw odrzwi obudowy 

0,5 m 0,75 m 1,0 m 

Typ kształtownika 

V29 V32 V29 V32 V29 V32 

ŁP8       

ŁP9       

ŁP10       

ŁP11       

ŁP12       

ŁP13       

ŁP14       

ŁPP8/Iº       

ŁPP9/Iº       

ŁPP9/IIº       

ŁPP10/Iº       
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Uwaga: 

• W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

 
 
 
II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Przez okres 36 miesięcy.  
Przewidywany termin realizacji: od dnia 1.07.2010 r. do dnia  30.06.2013 r.    
 
 
 
III. WARUNKI   PŁATNO ŚCI 

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

2.  Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
 
 

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                         
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  

Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*  

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty  
do koperty wewnętrznej:  

…………………………………………………………………….……/* 

…………………………………………………………………….……/* 

…………………………………………………………………….……/* 

       

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić 
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5. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie ………………………………..…...... złotych  
zostało wniesione w dniu ………………… w formie …..……………………………… 

 
6. Załącznikiem do niniejszego „FORMULARZA OFERTY” są wypełnione załączniki  

do Formularza ofertowego o numerach 1÷6 (tabele cen jednostkowych (netto): U1, U2, U3, 
U4, U5, U6). 

 
 
 
 
 
 
 

……….……………….…………………………….. 
                                                                          (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 


