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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę elementów do ulepszenia przenośnika 
zgrzebłowego ścianowego Rybnik -1100  dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”. 

 

INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓ W ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych 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 
elementów do ulepszenia przenośnika zgrzebłowego ścianowego Rybnik -1100  dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”. 

Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. IV, 
ppkt.4.2.9.  

było: 
„4.2.9. Silnik elektryczny typu SG3 450X4, 500 kW, 3,3 kV wraz z czujnikiem  

przepływu DAK-25 lub równowaŜny      - 1 szt. 
Zamawiający uzna silnik za równowaŜny jeŜeli będzie charakteryzował się 
następującymi parametrami: 
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− indukcyjny 3 fazowy 
− moc 500kW 
− napięcie znamionowe 3,3 kV ± 5 %, 50 Hz 
− chłodzony wodą 
− stopień ochrony min. IP 54 
− budowy przeciwwybuchowej 
− obroty n = 1475 obr/min 
− średnica wału nap ędowego 116mm 
− wykonanie typu A” 
 

nowe brzmienie: 
 
„4.2.9. Silnik elektryczny typu SG3 450X4, 500 kW, 3,3 kV wraz z czujnikiem  

przepływu DAK-25 lub równowaŜny     - 1 szt. 
Zamawiający uzna silnik za równowaŜny jeŜeli będzie charakteryzował się 
następującymi parametrami: 
− indukcyjny 3 fazowy 
− moc 500kW 
− napięcie znamionowe 3,3 kV ± 5 %, 50 Hz 
− chłodzony wodą 
− stopień ochrony min. IP 54 
− budowy przeciwwybuchowej 
− obroty n = 1475 obr/min 
− średnica wału nap ędowego φφφφ110mm 
− wykonanie typu A” 

2) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. IV, ppkt.4.4.4 

było: 
„4.4.4. Urz ądzenie gło śnomówi ące z wył ącznikiem awaryjnym typu CUKS-4/Z2C lub 

równowa Ŝne tj.        - 1 kpl.”  

 
nowe brzmienie: 
 
„4.4.4. Urządzenie głośnomówiące z wyłącznikiem awaryjnym typu CUKS-4/Z2C lub 

równowaŜne tj.        - 16 kpl.” 

 
 

 


