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Jaworzno, dnia 28.11.2007 r. 
 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 
 

Sprawa nr 45/2007/EZP/AW 
 
 
 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę akcesoriów do 
kolejek podwieszanych dla zakładów górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”. 

 
MODYFIKACJA SIWZ  

I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) 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 akcesoriów do kolejek podwieszanych dla 
zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” oraz dokonuje zmiany terminu 
składania i otwarcia ofert.  

Treść modyfikacji SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert: 

-  termin składania ofert:  do dnia 21 grudnia 2007 r. do godz. 9:30. 

-  termin otwarcia ofert:   dnia 21 grudnia 2007 r. o godz. 10:30. 

Miejsca składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  

 
 
Załącznik nr 1  
Modyfikacja treści  SIWZ 
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Załącznik nr 1 
do pisma z dnia 28.11.2007 

 
MODYFIKACJA TRE ŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 
 

Sprawa nr 45/2007/EZP/AW 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę akcesoriów  

do kolejek podwieszanych dla zakładów górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”. 

 
 

Zmianie ulegają następujące postanowienia SIWZ: 
 
1. Sekcja XI ust.3 pkt 10 SIWZ: 
 
było:  
„…. – Nie otwierać przed dniem 14.12.2007 r. godz. 10.30 – otwarcie komisyjne”. 
nowe brzmienie:  

 „…. – Nie otwierać przed dniem 21.12.2007 r. godz. 10.30 – otwarcie komisyjne”. 

 

 

2. Sekcja XI ust.4 SIWZ:  
 

było: 

„Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,  
w budynku zarządu II piętro – pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych – w terminie  
do dnia 14.12.2007 r. do godz. 9:30.” 

nowe brzmienie: 

Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,  
w budynku zarządu II piętro – pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych –  
w terminie do dnia 21.12.2007 r. do godz. 9:30. 
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3. Sekcja XI ust.6 SIWZ: 
 

było: 

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.12.2007 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, budynek zarządu – I piętro, sala konferencyjna, pokój nr 8.” 

nowe brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.12.2007 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, budynek zarządu – I piętro, sala konferencyjna, pokój nr 8.” 

 
 
4. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówieni: 
 
a) Opis techniczny - pkt g) Śruba hakowa 

 było: 

 -  długość min. 170 mm i min. 205 mm. 

nowe brzmienie: 

-  długość min. 170 mm i min. 195 mm. 

 

b) Specyfikacja: 

 

L.p. Wyszczególnienie 
Ilość  
sztuk 

1. Zaczep nośny z wieszakiem, długość śrub hakowych min. 170 mm 5520 

2. 

- jest: 
Zaczep nośny z wieszakiem, długość śrub hakowych min. 205 mm 
- otrzymuje brzmienie: 
Zaczep nośny z wieszakiem, długość śrub hakowych min. 195 mm 

8940 

3. 

- jest: 
Zaczep odciągowy odległość od osi śruby do max wymiaru wewnętrznego obejm 
zaczepu min 175 mm 
- otrzymuje brzmienie: 
Zaczep odciągowy odległość od osi śruby do max wymiaru wewnętrznego obejm 
zaczepu min 175 mm 

2040 

4. 

- jest: 
Zaczep odciągowy odległość od osi śruby do max wymiaru wewnętrznego obejm 
zaczepu min. 200 mm 
- otrzymuje brzmienie: 
Zaczep odciągowy odległość od osi śruby do max wymiaru wewnętrznego obejm 
zaczepu min. 180 mm 

3170 



                                                                                                                                                               
4 

 

5. Śruba napinająca M20  5370 

6. Widełki do kotwi M22 950 

7. Widełki do kotwi M24  950 

8. Wkładka skracająca łańcuch  21870 

9. Śruba do wieszaka nośnego z nakrętką 2850 

10. Śruba hakowa z nakrętką do zaczepów nośnych o wymiarze min. 170 mm              950 

11. 

- jest: 
Śruba hakowa z nakrętką do zaczepów nośnych o wymiarze min. 205 mm 
- otrzymuje brzmienie: 
Śruba hakowa z nakrętką do zaczepów nośnych o wymiarze min. 195 mm 

950 

12. Wieszak zaczepu nośnego do łańcucha                 3810 

 
 

5. Załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje nową treść o brzmieniu:  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
……………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

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

                                        
Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy: 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Dokładny adres pocztowy Wykonawcy: 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum): 
 
NIP ............................................................... REGON ………….…………………………………… 
 
Nr konta bankowego................................................................................................................................... 
 
telefon .........................................................  fax …. ........................................................................... 
 
e-mail …………………………………………......................................................................................... 
 
Adres internetowy (URL) …………………...…………………………………………………………... 
 
 
Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA  

43-600 Jaworzno, ul . Grunwaldzka 37 
 
 
 

OFERTA 
 

 
Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa nr 45/2007/EZP/AW) 
na: 

 
 

Dostawę akcesoriów do kolejek podwieszanych  
do zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
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I.    CENA OFERTY 
 

lp Przedmiot zamówienia. 
Jedn. 
miary 

Ilość  
[j.m.] 

Cena  
jednostkowa 

netto  
[zł/j.m.] 

Cena netto 
[zł] 

Stawka 
podatku 

VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 

[%]  

Cena brutto 
[zł] 

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

1 
Zaczep nośny z wieszakiem, długość 
śrub hakowych min. 170 mm 

szt. 5520   %  

2 
Zaczep nośny z wieszakiem, długość 
śrub hakowych min. 195 mm 

szt. 8940   %  

3 

Zaczep odciągowy odległość od osi 
śruby do max wymiaru 
wewnętrznego obejm zaczepu min. 
165 mm 

szt. 2040   %  

4 

Zaczep odciągowy odległość od osi 
śruby do max wymiaru 
wewnętrznego obejm zaczepu min. 
180 mm 

szt. 3170   %  

5 Śruba napinająca M20  szt. 5370   %  

6 Widełki do kotwi M22 szt. 950   %  

7 Widełki do kotwi M24  szt. 950   %  

8 Wkładka skracająca łańcuch  szt. 21870   %  

9 Śruba do wieszaka nośnego z nakrętką szt. 2850   %  

10 
Śruba hakowa z nakrętką do zaczepów 
nośnych o wymiarze min. 170 mm             

szt. 950   %  

11 
Śruba hakowa z nakrętką do 
zaczepów nośnych o wymiarze min. 
195 mm 

szt. 950   %  

12 
Wieszak zaczepu nośnego do 
łańcucha                 

szt. 3810   %  

 
Łączna cena zamówienia: 

 
 x  
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Łączna cena brutto zamówienia (słownie złotych):  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

w tym łączna cena netto zamówienia  (słownie złotych):  

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Uwaga: 

• W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego  
w Jaworznie lub LibiąŜu.  

• Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zaleŜności od bieŜących 
potrzeb Zamawiającego, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji 
zamówienia.   

 
 
 
II.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
do dnia 12.03.2009 r. 
Przewidywany termin wykonania zamówienia: od dnia 12.03.2008 r. do dnia 12.03.2009 r. 
 

 

III.   OKRES GWARANCJI: 

Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres ….... miesięcy od daty dostawy towaru  
do magazynów Zamawiającego w Jaworznie  lub w LibiąŜu. 

 
 
IV.   WARUNKI PŁATNO ŚCI: 

• Termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury.  

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

 
 
V.   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. 
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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 spełniamy wymogi określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – opis przedmiotu zamówienia.  

5. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału Podwykonawców. 

6. Oświadczamy, Ŝe wraz z pierwszą dostawą wyrobu do Zamawiającego dostarczymy certyfikat  
lub opinię techniczną wydaną przez niezaleŜny podmiot uprawniony do kontroli jakości 
potwierdzający, Ŝe produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom  
lub specyfikacjom technicznym oraz stwierdzającą, Ŝe wyrób zapewnia bezpieczeństwo pracy  
przy jego zastosowaniu – dla pozostałych wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia. 

7. Oświadczamy, Ŝe z kaŜda partią zamówionego asortymentu dostarczymy fabryczne świadectwo 
kontroli jakości wyrobi i kartę gwarancyjną. 

8. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy producentem oferowanych towarów./* 

Oświadczamy, Ŝe nie jesteśmy producentem oferowanych towarów, ale do oferty dołączyliśmy 
dokument potwierdzający naszą zdolność do nabycia przedmiotu zamówienia – w postaci: 
…………………………………………………………………………………………………………/* 

       

 */ niepotrzebne skreślić i ewentualnie uzupełnić 

 

9. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie ………......…  zł zostało wniesione w dniu ..............…………      
w formie …………………………………….……………. 

10. 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 

 

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


