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Jaworzno, dnia 21.11.2008 r. 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 
 
 

Sprawa nr 40/2008/EZP/IZ 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Dostawę drewna kopalnianego i podkładów na potrzeby Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”. 

 
 
 

INFORMACJA  
O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

ORAZ O PRZEDŁUśENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
 
 
1.  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 „Dostawę drewna kopalnianego i podkładów  
na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.  

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

Zamówienia – Pozostałe wymagania zamawiającego oraz dokumenty i oświadczenia, które 
naleŜy złoŜyć w ofercie celem potwierdzenia spełnienia tych wymagań: 

a) zmienia się treść pkt 2: 

• było 

„2. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił, Ŝe dostarczane wyroby spełniać będą warunki ogólne 
bezpieczeństwa produktów, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia (Dz.U. Nr 
229, poz. 2275 wraz z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 
30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166 poz. 1360 oraz z 2003 r. Dz.U. Nr 170 poz. 1652) z późniejszymi 
zmianami. 
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Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy oświadczenie,                           
Ŝe dostarczane wyroby spełniać będą warunki ogólne bezpieczeństwa produktów, określone             
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  (Dz.U. Nr 229, poz.2275 wraz                          
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r.                 
(Dz.U. Nr 166 poz. 1360 oraz z 2003 r. Dz.U. Nr 170 poz. 1652 z późniejszymi zmianami). 
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ)”. 

• otrzymuje brzmienie: 

„2. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił, Ŝe dostarczane wyroby spełniać będą warunki 
ogólne bezpieczeństwa produktów określone w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów z dnia 12 grudnia 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 wraz  
z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku  
(Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późn. zm.). 
 
Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy oświadczenie (zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do SIWZ), Ŝe dostarczane wyroby spełniać będą warunki ogólne 
bezpieczeństwa produktów określone w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów  
z dnia 12 grudnia 2003 roku ( Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz Ustawy  
o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 1360  
z późn. zm.)  
 

b) zmienia się treść pkt 3: 

• było: 

„3.  Wymaga się aby wyrób spełniał wymagania norm: PN-G-19001 z 1996 r., BN-70/0454-01 
(dotyczy części nr 2 zamówienia). 

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy oświadczenie,  
Ŝe dostarczane wyroby będą spełniać wymagania norm: PN-G-19001 z 1996 r., BN-70/0454-01 
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). 

• otrzymuje brzmienie: 

„3.  Wymaga się aby oferowane wyroby spełniały wymagania techniczne określone w pkt 8 
Załącznika nr 1 do SIWZ (dotyczy części nr 2 zamówienia). 

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy oświadczenie (zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do SIWZ), Ŝe oferowane wyroby spełniać będą wymagania techniczne 
określone w pkt 8 Załącznika nr 1 do SIWZ. 

 
c)  zmienia się treść pkt 4:  

• było: 

„4.  Wymaga się podkłady wąskotorowe były nasycone zgodnie z normą, BN-70/0454-01 
(dotyczy części nr 1 zamówienia). 

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy oświadczenie,  
Ŝe dostarczane podkłady wąskotorowe będą nasycone zgodnie z normą BN-70/0454-01 
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).” 

• otrzymuje brzmienie: 
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„4.  Wymaga się aby oferowane podkłady wąskotorowe były nasycone zgodnie z normą  
PN-G-47064 „Materiały drzewne nawierzchni torowej” lub równowaŜną (dotyczy części  
nr 1 zamówienia). 

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy oświadczenie,  
Ŝe oferowane wyroby będą nasycone zgodnie z norma PN-G-47064 – Materiały drzewne 
nawierzchni torowej” lub równowaŜną. 

 

2)  Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia. 

a)  W tabeli w pkt 1 dotyczącej części nr 2 zamówienia wykreśla się oznaczenia klas „KL. III” dla 
stojaków nienasyconych sosnowych, poz. 2 – 12 oraz grup „GR. II” dla połowicy nienasyconej 
sosnowej – poz. 13: 

 
 
b)  zmienia się treść pkt 3: 

• było: 
„3. Wyrób musi spełniać normy: PN-G-19001 z 1996 r., BN-70/0454-01”. 
 

• otrzymuje brzmienie: 

„3. Oferowane wyroby muszą być zgodnie z wymogami określonymi w pkt 8  (dotyczy części  
nr 2 zamówienia). 

 
c)  zmienia się treść pkt 4: 

• było: 
„4. Podkłady wąskotorowe mają być nasycone zgodnie z normą BN-70/0454-01” 

 
• otrzymuje brzmienie: 

„4. Podkłady wąskotorowe winny być nasycone zgodnie z normą PN-G-47064 lub równowaŜną”. 
(dotyczy części nr 1 zamówienia). 

d) dodaje się pkt 8 o treści: 
„8. Wybory oferowane dla części nr 2 zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: 

a) Odchyłka długości wyrobu nie powinna przekraczać: 

� 3 cm dla długości kopalniaka do 300 cm; 

� 5 cm dla długości kopalniaka powyŜej 300 cm 

b) Czoła (powierzchnia poprzecznego przekroju wyrobu w miejscu jego przepiłowania) 
wyrobu powinny być przycięte prostopadle do jego osi podłuŜnej. Odchylenie 
prostopadłości przycięcia czół nie powinno przekraczać 1 cm w przypadku 
kopalniaków o średnicy do 15 cm oraz 1,5 cm w przypadku kopalniaków o średnicy 
powyŜej 15 cm. 

c) Materiał z jakiego naleŜy wykonywać wyrób to sosna (Pinus species). Surowiec 
drzewny – drewno średniowymiarowe wg PN-D-95018:1991 (PN-91/D-95018) lub 
równowaŜnej 

d) Sęki powinny być ociosane równo z powierzchnią okorowaną. Zgrubienia 
odziomkowe powinny być ociosane , tak aby nie przekraczały 1/10 średnicy 
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mierzonej powyŜej zgrubienia. Zaciosy o głębokości powyŜej 1 cm są 
niedopuszczalne. 

e) W przypadku mechanicznego korowania pozostałość kory nie moŜe przekraczać  
20 % powierzchni drewna. 

f) Wymiary zawarte w tabeli dotyczą wyrobu w stanie mokrym o smukłości s≤150, 
s=2l/r,  gdzie l - długość stojaka w cm, r – promień stojaka w cienkim końcu w cm. 

g) Jakość drewna powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w poniŜszej tabeli: 
 

Granica niedopuszczalności wady Nazwa wady 
drewna Stojaki i stropnice Połowice  

ZbieŜystość 
niedopuszczalna większa niŜ 1,5 
cm na 100 cm długości stojaka lub 
stropnicy 

dopuszczalna 

Rak 
niedopuszczalny dłuŜszy niŜ ½ 
średnicy stojaka lub stropnicy w 
danym miejscu 

dopuszczalna 

Krzywizna 
niedopuszczalna większa niŜ 1cm 
na 100 cm długości stojaka lub 
stropnicy 

niedopuszczalna na całej długości 
większa niŜ średnica okładziny w 
cienkim końcu  

Sęki tabaczne niedopuszczalne 

Zgnilizna 
niedopuszczalna z wyjątkiem czerwieni, która jest dopuszczalna na 

powierzchni nie przekraczającej 1/5 przekroju poprzecznego stojaka, 
stropnicy lub okładziny 

Brunatnica     niedopuszczalna dopuszczalna 

Pęknięcia 
okręŜne 

      niedopuszczalne, jeŜeli odległość 
pęknięcia jest większa niŜ ¼ 
średnicy stojaka lub stropnicy 

dopuszczalna 

Pęknięcia 
łukowe 

niedopuszczalne jeŜeli ich łączna 
długość przekracza ½ średnicy 
stojaka lub stropnicy lub jeŜeli 
stykają się z pęknięciami z 
przesychania 

dopuszczalna 

niedopuszczalne dłuŜsze niŜ 1/3 
długości stojaka lub stropnicy 

 Pęknięcia z 
przysychania 

niedopuszczalne przeciwległe, 
jeŜeli ich łączna głębokość 
przekracza 2/3 średnicy stojaka 
lub stropnicy, a szerokość 
pęknięcia nie większa niŜ 1 cm 

niedopuszczalne przeciwległe, jeŜeli 
ich łączna głębokość nie przekracza 
¾ średnicy 

Chodniki 
owadzie 

niedopuszczalne głębsze niŜ 2 mm 

 

3)  Zamawiający dokonuje zmiany formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
Obowiązująca treść formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 niniejszego pisma. 

 



                                                                                                                                                               
5 

4)  Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w sekcji XI Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, pkt 3 – Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt 10: 

• było: 

3.10.  Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opisze w następujący sposób: 

      nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawę drewna kopalnianego i podkładów   
na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A. – ZG JANINA” - sprawa  
nr 40/2008/EZP/IZ - Nie otwierać przed dniem 28.11.2008 r. godz. 09:30  – Otwarcie 
komisyjne!”. 

• nowe brzmienie: 

3.10.  Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opisze w następujący sposób: 

      nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawę drewna kopalnianego i podkładów  
na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 40/2008/EZP/IZ -  
Nie otwierać przed dniem 19.12.2008 r. godz. 10.00  – Otwarcie komisyjne!”. 

 
 
2.  W związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianą ogłoszenia  

o zamówieniu sektorowym, Zamawiający publicznych przedłuŜa terminy składania  
i otwarcia ofert: 

-  termin składania ofert:  do dnia 19 grudnia 2008 r. do godz. 9:00 

-  termin otwarcia ofert:   dnia 19 grudnia 2008 r. o godz. 10:00 

Miejsca składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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Załącznik nr 1  
do pisma z dnia 21.11.2008 r. 

 
 

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) …………………...……………………………………… 
 
Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację i rozliczenie umowy: ………………tel. ………… 
 
 
 
Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA  

43-600 Jaworzno, ul . Grunwaldzka 37 
 

O F E R T A 
 
Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 40/2008/EZP/IZ) na: 
 

„Dostawę drewna kopalnianego i podkładów 
na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 
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I.  CENA OFERTY: 
 

Część nr 1 zamówienia 
 

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 

Podkłady wąskotorowe 
impregnowane grubości min. 125 
mm, szerokości powyŜej 165 mm, 
długości 3,0 m 

m³ 180   %  

2 

Podkłady wąskotorowe 
impregnowane grubości min. 125 
mm, szerokości powyŜej 165 mm, 
długości 1,25 m 

   
  m³ 

80   %  

3 

Podkłady wąskotorowe 
impregnowane grubości min. 125 
mm, szerokości powyŜej 165 mm, 
długości 2,5 m 

   
  m³ 

80   %  

 
Łączna cena części nr 1 zamówienia: 

 
 x  

 
Łączna cena brutto części nr 1 zamówienia (słownie złotych):  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Część nr 2 zamówienia 
 

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 
Stropnica nienasycona 6,0 m  
Ø 9-11 cm 

m³ 1 500   %  

2 
Stojak nienasycony sosnowy  
6,0 m Ø 16-18 cm  

   
  m³ 

400   %  

3 
Stojak nienasycony sosnowy  
4,0 m Ø 16-18 cm  

   
  m³ 

400   %  

4 
Stojak nienasycony sosnowy 
3,5 m Ø 16-18 cm,  

m³ 400   %  

5 
Stojak nienasycony sosnowy 
3,0 m Ø 16-18 cm 

 
m³ 

300   %  

6 
Stojak nienasycony sosnowy 
2,5 m Ø 16-18 cm 

 
m³ 

200   %  
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7 
Stojak nienasycony sosnowy 
5,0 m Ø 14-16 cm 

m³ 50   %  

8 
Stojak nienasycony sosnowy 
4,5 m Ø 14-16 cm 

 
m³ 

80   %  

9 
Stojak nienasycony sosnowy 
4,0 m Ø 14-16 cm 

 
m³ 

600   %  

10 
Stojak nienasycony sosnowy 
3,5 m Ø 14-16 cm 

m³ 50     

11 
Stojak nienasycony sosnowy 
3,0 m Ø 14-16 cm 

m³ 800     

12 
Połowica nienasycona 
sosnowa 2,5 m  grubości  
6,5 cm 

 
m³ 

1 090   %  

 
Łączna cena części nr 2 zamówienia: 

 
 x  

 
Łączna cena brutto części nr 2 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: 

 
Termin realizacji zamówienia : przez okres 12 miesięcy. 
(przewidywany termin realizacji: od dnia 01.04. 2009 r. do dnia 31.03. 2010 r.) 

 

III.  OKRES GWARANCJI:   

Na oferowane wyroby Wykonawca udziela gwarancji: 

• dla części nr 1 zamówienia  - ….. miesięcy od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego  
w Jaworznie lub w LibiąŜu. 

• dla części nr 2 zamówienia  - ….. miesięcy od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego  
w Jaworznie lub w LibiąŜu. 

 
 
IV. WARUNKI   PŁATNO ŚCI 

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

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

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 zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału 
podwykonawców. 

5. Oświadczamy, Ŝe dostarczane wyroby spełniać będą warunki ogólne bezpieczeństwa 
produktów, określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) 
oraz ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360  
oraz z 2003 r. z późn. zm.). 

6. Oświadczamy, Ŝe dostarczane podkłady wąskotorowe będą nasycone zgodnie z normą  
PN-G-47064 „Materiały drzewne nawierzchni torowej” lub równowaŜną (dotyczy części nr 1 
zamówienia). 

7. Oświadczamy, Ŝe dostarczane wyroby spełniać będą wymagania techniczne określone w pkt 8 
Załącznika nr 1 do SIWZ (dotyczy części nr 2 zamówienia). 

8. Oświadczamy, Ŝe z kaŜda dostawą zamówionego asortymentu dostarczymy świadectwo 
jakości oraz deklaracje zgodności dla podkładów wąskotorowych. 

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) 

 


