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o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy klejów uszczelniająco – wzmacniających  
i ładunków klejowych do stosowania w wyrobiskach górniczych w Zakładach 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚĆI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy klejów uszczelniająco – wzmacniających  
i ładunków klejowych do stosowania w wyrobiskach górniczych w Zakładach Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych poniŜej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz udzielamy odpowiedź 
Zamawiającego i dokonujemy zmiany SIWZ. 
 
 
Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w sekcji IV pkt. 3: 
„Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał 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. ) oraz 
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001 r. (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 152, poz. 1222).  
Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego wymogu Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty:  
Oświadczamy, Ŝe dostarczone 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. ) oraz 
Ustawy o  substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001 r. (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 152, poz. 1222”). 
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Czy treść oświadczenia moŜe być następująca: 
„Oświadczamy, Ŝe dostarczone 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. ) oraz 
Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011 r. (Dz. U.  
z 2011 r. Nr 63, poz. 322)” 
gdyŜ ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z 2001 r. straciła moc  
na podstawie art. 89 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z 2011 r.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w sekcji IV pkt. 3 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 
 
było: 

3. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał 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.) oraz Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 
11.01.2001 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222).  
Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego wymogu Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty:  
Oświadczamy, Ŝe dostarczone 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. ) oraz Ustawy o  substancjach i preparatach chemicznych  
z dnia 11.01.2001 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222). 

 
nowe brzmienie: 

3. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał 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. ) oraz Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
z dnia 25.02.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322)”.  
Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego wymogu Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty oświadczenie o treści:  
„Oświadczamy, Ŝe dostarczone 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. ) oraz Ustawy o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach z dnia 25.02.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322). 

 
Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w pkt. 2 załącznika nr 5 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności 
technicznej. 
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było: 

„Oświadczamy, Ŝe dostarczone 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.) oraz Ustawy o  substancjach i preparatach chemicznych z dnia  
11.01.2001 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222)”. 
 
nowe brzmienie: 

„Oświadczamy, Ŝe dostarczone 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.) oraz Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 
25.02.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322)”. 
 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianą SIWZ, Zamawiający przedłuŜa termin 
składania ofert.  
 
W związku z powyŜszym zmianie ulegają zapisy SIWZ: 
 
1. Sekcja XII ust. 4 SIWZ – Miejsce  i termin składania ofert: 
 
było: 
Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych) – w terminie  
do dnia 9 października 2012 r.  do godz. 10:00. 
 
otrzymuje brzmienie:  
Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych) – w terminie  
do dnia 19 października 2012 r.  do godz. 10:00. 
 
 
2. Sekcja XII ust. 6 SIWZ – Miejsce  i termin otwarcia ofert: 
 
było: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2012 r.  o godz. 11:00 w siedzibie 
Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zarządu – I piętro – sala 
konferencyjna, pokój nr 8. 
 
otrzymuje brzmienie:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2012 r.  o godz. 11:00 w siedzibie 
Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zarządu – I piętro – sala 
konferencyjna, pokój nr 8. 
 


