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Wykonawcy zainteresowani  udziałem  
w post ępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 
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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę 4 sztuk przenośników taśmowych dla 
Południowego Koncernu Węglowego  S.A. – Zakład Górniczy JANINA”. 

 
 
 

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 2010 r. Nr 113, poz. 759  
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 „Dostawę  
4 sztuk przenośników taśmowych dla Południowego Koncernu Węglowego  S.A. – Zakład 
Górniczy JANINA”.  

 
Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 5.4.14.1. 

było: 

Dwóch wciągników przejezdnych hydraulicznych typu WPH wyk. XII o udźwigu 10 Mg,             
lub równowaŜnych tj. spełniających warunki: 

 
nowe brzmienie: 

Dwóch wci ągników przejezdnych hydraulicznych typu WPH wyk. XI II o ud źwigu  
10 Mg, lub równowa Ŝnych tj. spełniaj ących warunki: 
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2) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 5.4.14.1.4. 

było: 

 Przystosowane do pracy na torze (szynie jezdnej) I 155. 

nowe brzmienie: 

  Przystosowane do pracy na torze (szynie jezdnej) I 300. 

 
 
3) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 5.4.14.3. 

było: 

Dwa odcinki trasy jezdnej wykonane z I 155, długości min. 20 m z kompletem odbojnic  
i zawiesi przeznaczonych do zabudowy w rejonie napędu głównego i pośredniego w osi 
przenośnika i osi zabudowanych jednostek napędowych. 

Zawiesia winny umoŜliwić podwieszenie przedmiotowych tras jezdnych  
do obudowy łukowej Łp 12 V 29 w rejonie napędu głównego i obudowy Łp 15V36  
w rejonie napędu pośredniego o rozstawie odrzwi 0,5 m.   

nowe brzmienie:                            

Dwa odcinki trasy jezdnej wykonane z I 300, długo ści min. 20 m z kompletem 
odbojnic i zawiesi przeznaczonych do zabudowy w rej onie nap ędu głównego  
i pośredniego w osi przeno śnika i osi zabudowanych jednostek nap ędowych. 

Zawiesia winny umo Ŝliwi ć podwieszenie przedmiotowych tras jezdnych  
do obudowy łukowej Łp 12 V 29 w rejonie nap ędu głównego i obudowy Łp 15V36 
w rejonie nap ędu po średniego o rozstawie odrzwi 0,5 m.   

 
 
W związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający – 
Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie na podstawie art. 38 ust. 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuŜa termin składania ofert. 

Obowiązujące terminy: 

Termin składania ofert: do dnia 7 wrze śnia 2010 r. do godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert: 7 września 2010 r. o godz. 13:00 

Miejsca składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 


