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PL-Jaworzno: Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku

2009/S 244-348408

 
Południowy Koncern Węglowy SA, ul. Grunwaldzka 37, Wydział Zamówień

Publicznych, attn: Michał Zastrzeżyński, PL-43-600  Jaworzno. Tel.  +48
326185031. E-mail: michal.zastrzezynski@pkwsa.pl. Fax  +48 326155942.

 
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.12.2009, 2009/S 231-331763)

 
 
 
Przedmiot zamówienia:
CPV: 42418000.
Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku.
Zamiast:

Sekcja III.2.3) Zdolność techniczna.

C.1 Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia/*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy.

— w tym okresie, należytą realizacją dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj.
ciągników spalinowych podwieszonych, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż 2 500 000,00 PLN /*- zgodnie
z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu - w zakresie zdolności technicznej:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw W okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom Stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Termin składania wniosków dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.12.2009 (14:00).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.12.2009 (10:00)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert: 23.12.2009 (11:00)

Powinno być:

Sekcja III.2.3) Zdolność techniczna.

C.1 Warunki udziału w zakresie Zdolności technicznej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia/*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,
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należytą realizacją dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi Zamówienia tj. kompletnych
zestawów transportowych, jak również elementów składowych takich zestawów (np. ciągników spalinowych, belek
transportowych, wózków hamulcowych), których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż 2 500 000,00 PLN /*- zgodnie
z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu - w zakresie zdolności technicznej:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw wokresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Termin składania wniosków dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do dokumentów: 7.1.2010 (14:00).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 8.1.2010 (10:00)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert: 8.1.2010 (11:00)

Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


