
  

 
  Jaworzno, dnia 15.11.2006 r. 

 
 
 

      Wykonawcy 

                                                                                    zainteresowani udziałem w postępowaniu 
 
 
              

                                           
Sprawa 42/2006/RZP 

 
 

Dotyczy: modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (nr sprawy   
42/2006/RZP)    

 
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, w związku otrzymanymi pytaniami                    

do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej  postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 
drewna kopalnianego           i podkładów” w załączeniu przedstawia  modyfikację treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z 
art. 38 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

W związku z uwzględnieniem pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający 

informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 29.11.2006 r. do godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2006 r.  o godz. 11:30. 

 

Załącznik nr 1: Modyfikacja treści SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Załącznik nr 1 

 
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 
 

Zmianie ulega treść zapisów następujących punktów: 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 4 i 5. 
 

4. Wyrób  musi spełniać normy: PN-G-19001 z 1996 r., BN-70/0454-01.;  

5. Podkłady wąskotorowe mają być nasycone zgodnie z normą BN-70/0454-01. 

na zapis: 

Wyroby muszą spełniać warunki normy PN-G- 47064.  
 

Załącznik nr 4 do SIWZ: Projekt umowy § 1 ust. 3. 
 

• Termin realizacji zamówienia nie moŜe być dłuŜszy niŜ 14 dni od dnia jego złoŜenia. 
 

na zapis: 

Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni od daty otrzymania zamówienia. 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 

• pkt X.3.9 SIWZ „…. – Nie otwierać przed dniem 21.11.2006 r. godz. 12.00 – Otwarcie 
komisyjne”. 

na zapis: 

X.3.9 SIWZ „…. – Nie otwierać przed dniem 29.11.2006 r. godz. 11.30 – otwarcie 
komisyjne”. 

 

• pkt X.4.  Miejsce i termin składania ofert 

Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,  
w budynku zarządu II pietro – pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych – w terminie 
do dnia 21.11.2006 r. do godz. 10.00. 

na zapis: 

Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,  
w budynku zarządu II pietro – pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych – w terminie 
do dnia 29.11.2006 r. do godz. 10.00. 

• pkt X.6. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 listopada 2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, budynek zarządu – I piętro, sala konferencyjna, pokój nr 8 

na zapis: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2006 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, budynek zarządu – I p., sala konferencyjna, pokój nr 8. 


