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 WYKONAWCY ZAINTERESOWANI  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

  

                                                                                          Sprawa 13/2010/EEZP/IZ 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na „Świadczenie usług gospodarczych w zakresie kompleksowej obsługi łaźni pracowniczych 
oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych i przemysłowych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 

WYJAŚNIENIE TRE ŚCI SIWZ  
ORAZ 

INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZA MÓWIENIA (SIWZ)  
 
 

I. Wyja śnienie treści SIWZ. 

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług gospodarczych  
w zakresie kompleksowej obsługi łaźni pracowniczych oraz utrzymania czystości  
w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych i przemysłowych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy 
pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego. 
 
Pytanie  

„Zamawiający na stronie 4 SIWZ w sekcji II B pkt 2 wykazuje, Ŝe Wykonawca, aby spełnić jeden  
z Warunków udziału w postępowaniu powinien dysponować min : jedną zwyŜką samochodową  
o min. Długości wysięgu 30 metrów. W związku z powyŜszym zwracamy się do Zamawiającego  
o wyjaśnienie treści zapisu SIWZ, z uwagi na fakt, Ŝe zwyŜkami samochodowymi o min. Długości 
wysięgu 30 metrów dysponują Państwowe StraŜe PoŜarne oraz firmy wykonujące specjalistyczne 
prace na wysokościach. Ogólnie dostępne dla przedsiębiorców zwyŜki posiadają maksymalny 
wysięg roboczy około 21 metrów.” 
 
Odpowiedź  
W odpowiedzi na powyŜsze pytanie Wykonawcy Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ.  

 

II. Zmiana 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 „Świadczenie usług gospodarczych w zakresie kompleksowej 
obsługi łaźni pracowniczych oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, 
administracyjnych i przemysłowych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 



 

1) Zamawiający zmienia w SIWZ w sekcji II ad B i C pkt 2 treść zapisu w dotychczasowym 
brzmieniu: 

 
„2. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi (maszyny i urządzenia) do wykonania 
zamówienia takimi jak: 
(…) 
i) zwyŜka samochodowa o min. długości wysięgu 30m – minimum 1 szt.” 

 
Na zapis o następującej treści :  

 
„2. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi (maszyny i urządzenia) do wykonania 
zamówienia takimi jak: 
(…) 
i) zwyŜka samochodowa o min. wysięgu roboczym  20m – minimum 1 szt.” 

 
2) Zamawiający zmienia w SIWZ w tabeli umieszczonej załączniku nr 3a do SIWZ „Wykaz 
środków jakimi dysponuje Wykonawca” treść zapisu punktu nr 9 w dotychczasowym 
brzmieniu: 

 
„9. ZwyŜka samochodowa o min. długości wysięgu 30m” 
 
Na zapis o następującej treści :  
 
„9. ZwyŜka samochodowa o min. wysięgu roboczym  20m” 

 
 


