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Wykonawcy zainteresowani 
post ępowaniem o udzielenie  

zamówienia publicznego 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę i montaŜ kompletnego przenośnika taśmowego B 1400 mm 
przystosowanego do jazdy ludzi dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład 
Górniczy SOBIESKI” 
 
 
I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaŜ 
kompletnego przenośnika taśmowego B 1400 mm przystosowanego do jazdy ludzi dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI” poniŜej cytujemy 
pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego 
 
Pytanie 
Załącznik nr 1 i 1a do SIWZ punkt 10.1.9: 

• Zamawiający wymaga zastosowania silników 2SG3 400S-4f, a następnie w punkcie 
10.1.9. a podaje moc 355 kW. 

• Zgodnie z katalogiem producenta powyŜsze oznaczenie silników odnosi się do mocy 
315 kW, a silniki 355 kW mają oznaczenie 2SG3 400M-4f 

• prosimy o wyjaśnienie jakiej mocy (i oznaczenia ) silniki naleŜy zastosować w 
przenośniku, 

 
Odpowiedź 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje 
zmiany treści zapisu SIWZ- Załącznik nr 1 oraz w załączniku nr 1a do SIWZ, punkt 10.1.9.: 
Było: 

10.1.9. Cztery silniki elektryczne typu 2SG3 400 S-4f, lub równowaŜne tj: 
a) silniki indukcyjne 3 fazowe o mocy 355kW, na napięcie znamionowe 1000V ± 5 %, 
50Hz, ” 

nowe brzmienie: 
„ 10.1.9. Cztery silniki elektryczne typu 2SG3 400 M-4f, lub równowaŜne tj: 

a) silniki indukcyjne 3 fazowe o mocy 355kW, na napięcie znamionowe 1000V ± 5 %, 
50Hz, ” 
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II. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 
W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ Zamawiający- Południowy Koncern Węglowy 
S.A.- na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę i montaŜ kompletnego przenośnika taśmowego B 1400 mm przystosowanego do 
jazdy ludzi dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI” 
dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert określony,  w 
sekcji XI ust. 4 SIWZ, a następnie zmieniony pismem z dnia 30.11.2010 ulega zmianie z: 
„14.12.2010 r. do godz. 10.00” na: „21.12.2010 r. do godz. 11.00”. Termin otwarcia ofert 
określony w sekcji XI ust. 6 SIWZ a następnie zmieniony pismem z dnia 30.11.2010  ulega 
zmianie z: „14.12.2010 o godz. 11.00” na: „21.12.2010 o godz. 12.00”.  
 
Załącznik: 
Załącznik nr 1a do SIWZ (po zmianie nr 2)- Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego 
wymagań i parametrów technicznych 


