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                                                                                                           Jaworzno, dnia 18.02.2010 r. 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 
 
 

Sprawa nr 56/2009/EEZP/IZ 

 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy elementów trasy kolejki podwieszanej dla Zakładów 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 
 

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 „Dostawy elementów trasy 
kolejki podwieszanej dla Zakładów Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 
Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1) Zamawiający dokonuje zmiany treści § 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ, polegającej na dodaniu ust. 8 o treści: 
 

§ 3. 
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

(…) 
„8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zakupów towarów, o których mowa  
w § 1 ust 1,  według swoich potrzeb, w związku z czym łączna wartość towarów zakupionych  
na podstawie niniejszej umowy moŜe być niŜsza niŜ określona w § 3 ust. 2 i Wykonawcy nie 
będą z tego tytułu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia, w szczególności odszkodowawcze. 
Strony ustalają jednak, Ŝe łączna wartość towarów zakupionych przez Zamawiającego  
od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie będzie niŜsza niŜ 70% wartości określonej  
w § 3 ust. 2 oraz w skali jednego kwartału nie będzie niŜsza niŜ 10% wartości określonej  
w § 3 ust. 2  .” 
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2) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w § 2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ: 

 
było: 

§ 2. 
WYDANIE TOWARU.  BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU. GWARANCJA. 

(…) 
„6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona 
pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niŜ  
w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie, nie późnej jednak niŜ w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć 
Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego towar 
wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego towaru wadliwego, 
towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie 
składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania 
Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% 
łącznej ceny netto składowanego towaru za kaŜdy dzień składowania.”  
 

nowe brzmienie: 

§ 2. 
WYDANIE TOWARU.  BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU. GWARANCJA. 

(…) 
„6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona 
pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niŜ  
w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. W przypadku pozytywnego  
dla Zamawiającego rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie,  
nie później niŜ w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu  
na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego towar wadliwy. 
W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po 
upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez 
Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca 
zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny 
netto składowanego towaru za kaŜdy dzień składowania”. 
 
 


