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Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy elementów tras 
przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego SA”  - sprawa nr 07/2013/EEZP/MN 

 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na „Dostawy elementów tras przenośników zgrzebłowych dla Zakładów 

Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA” ,na podstawie art. 38 ustawy Prawo 

zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców i przedstawiamy odpowiedzi 

Zamawiającego oraz dokonujemy zmiany treści SIWZ. 

 

Pytanie nr 1: 
„Zał. nr 1; część 1; pkt.1 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnych elementów 
trasy przenośnika Rybnik do wymienionych w  SIWZ? 
Rynna 1500/E225/750 o nr dokumentacji W20.022-02 od dawna nie jest produkowana i jej 
wykonanie nie jest możliwe ponieważ profil E225 od początku lat 90-tych nie jest walcowany. 
Profil E225 zastąpiono profilem E225B a następnie profilem E230. Mimo zmian profili E istnieje 
pełna zamienność rynien. Rynna 1500/E230/750/20 o nr dokumentacji 25.040.010.002 jest 
równoważna do żądanej w SIWZ. Prosimy o stosowną zmianę w SIWZ tzn. dopuszczenie 
elementów równoważnych.” 

 

Pytanie nr 2: 
„Zał. nr 1 do SIWZ; część 1; pkt 3 i 4 Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnych 
elementów trasy przenośników Rybnik do wymienionych w SIWZ ? 
Wymienione w powyższych punktach „Łączniki 4000 kN”, po wprowadzeniu kolejnych zmian 
mających na celu porwę ich własności użytkowych, posiadają nr dokumentacji 20460/3. 
Prosimy stosowną zmianę w SIWZ tzn. o dopuszczenie elementów równoważnych.” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2 
Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zmienia treść SIWZ. 
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1) w zał. nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. III, kolumna wyszczególnienie: 

ppkt.1, : 

było: 

1. Rynna R-80 1500/E225/750 nr rys. W.20.022-02 

powinno być: 

1. Rynna R-80 1500/E230/750/20 nr rys. 25.040.010.002 

 

oraz  w zał. nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” tabela cenowa cz. nr 1 zamówienia, 

pozycja nr 1: 

było: 

1. Rynna R-80 1500/E225/750 nr rys. W.20.022-02 

powinno być: 

1. Rynna R-80 1500/E230/750/20 nr rys. 25.040.010.002 

 

2) w zał. nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. III, kolumna wyszczególnienie: 

ppkt.3, : 

było: 

3. Łącznik członów 4000 kN do przenośnika Rybnik 950 nr rys. 20460/2 

powinno być: 

3. Łącznik członów 4000 kN do przenośnika Rybnik 950 nr rys. 20460/3 
 

oraz  w zał. nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” tabela cenowa cz. nr 1 zamówienia, 

pozycja nr 3: 

było: 

3. Łącznik członów 4000 kN do przenośnika Rybnik 950 nr rys. 20460/2 

powinno być: 

3. Łącznik członów 4000 kN do przenośnika Rybnik 950 nr rys. 20460/3 
 

3) w zał. nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. III, kolumna wyszczególnienie: 

ppkt.4: 

było: 

4. Łącznik członów 4000 kN do przenośnika Rybnik 1100 nr rys. 20460 

powinno być: 

4. Łącznik członów 4000 kN do przenośnika Rybnik 1100 nr rys. 20460/3 
 

oraz  w zał. nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” tabela cenowa cz. nr 1 zamówienia, 

pozycja nr 4: 

było: 

4. Łącznik członów 4000 kN do przenośnika Rybnik 1100 nr rys. 20460 

powinno być: 

4. Łącznik członów 4000 kN do przenośnika Rybnik 1100 nr rys. 20460/3 

Pytanie nr 3: 
„Zgodnie z pkt. XII, ppkt 5.4 SIWZ prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania: 
 
Pytanie 1: Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. VI 
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Z uwagi na aktualizacje wprowadzone do dokumentacji wykonawczej przenośników 
zgrzebłowych produkcji NOWOMAG prosimy o wprowadzenie zmian wg poniższego 
zestawienia: 

Lp. Było: Winno być: 

9 Łącznik CT14-010-25/3 Łącznik CT14-010-25/5 

15 Drabinka PWm-3444/s Drabinka 126 PWm-3444/s 

17 Łącznik CT14-010-25/4 Łącznik CT14-010-25/5 

23 Rynna przyłączna NS85-RPW-01KCZ Rynna przyłączna NS85-RPW-01 

30 Łącznik 300kN rys. WY.09.01-01.003 Łącznik 300kN rys. WY20.091.01-01.003 

37 Osłona górna trasy dla zabudowy bramki 
bezpieczeństwa i wajla-07 PN85-OS-38 

Osłona górna trasy dla zabudowy bramki 
bezpieczeństwa i wajla-07 PN85-OS-38 

„ 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w związku z pytaniem, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zmienia treść SIWZ. 
 

1) w zał. nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. VI, kolumna wyszczególnienie: 

ppkt.9, : 

było: 

9. Łącznik CT14-010-25/3 

powinno być: 

9. Łącznik CT14-010-25/5 

 

oraz  w zał. nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” tabela cenowa cz. nr 4 zamówienia, 

pozycja nr 9: 

było: 

9. Łącznik CT14-010-25/3 PSZ-950/2x500 NOWOMAG 

powinno być: 

9. Łącznik CT14-010-25/5 PSZ-950/2x500 NOWOMAG  

 

2) w zał. nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”,, pkt. VI, kolumna wyszczególnienie: 

ppkt.15, : 

było: 

15. Drabinka 126 PWm-3444/s 

powinno być: 

15. Drabinka PWm-3444/s 

 

oraz  w zał. nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” tabela cenowa cz. nr 4 zamówienia, 

pozycja nr 15: 

było: 

15. Drabinka 126 PWm-3444/s PSZ-950/2x500 NOWOMAG 

powinno być: 

15. Drabinka PWm-3444/s PSZ-950/2x500 NOWOMAG  

 

3) w zał. nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. VI, kolumna wyszczególnienie: 

ppkt.17, : 

było: 

17.Łącznik CT14-010-25/4 
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powinno być: 

17.Łącznik CT14-010-25/5 

 

oraz  w zał. nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” tabela cenowa cz. nr 4 zamówienia, 

pozycja nr 17: 

było: 

17.Łącznik CT14-010-25/4 PSZ-950/2x500 NOWOMAG 

powinno być: 

17.Łącznik CT14-010-25/5 PSZ-950/2x500 NOWOMAG 

 

4) w zał. nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. VI, kolumna wyszczególnienie: 

ppkt.23, : 

było: 

23.Rynna przyłączna NS85-RPW-01KCZ 

powinno być: 

23.Rynna przyłączna NS85-RPW-01 

 

oraz  w zał. nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” tabela cenowa cz. nr 4 zamówienia, 

pozycja nr 23: 

było: 

23.Rynna przyłączna NS85-RPW-01KCZ PSZ-850/2(3)x500 NOWOMAG 

powinno być: 

23.Rynna przyłączna NS85-RPW-01 PSZ-850/2(3)x500 NOWOMAG 

 

5) w zał. nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. VI, kolumna wyszczególnienie: 

ppkt.30, : 

było: 

30.Łącznik 300kN rys. WY.09.01-01.003 

powinno być: 

30.Łącznik 300kN rys. WY.20.091.01-01.003 

 

oraz  w zał. nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” tabela cenowa cz. nr 4 zamówienia, 

pozycja nr 30: 

było: 

30.Łącznik 300kN rys. WY.09.01-01.003 PSZ-850/2(3)x500 NOWOMAG 

powinno być: 

30.Łącznik 300kN rys. WY.20.091.01-01.003 PSZ-850/2(3)x500 NOWOMAG 

 

6) w zał. nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. VI, kolumna wyszczególnienie: 

ppkt.37, : 

było: 

37.Osłona górna trasy dla zabudowy bramki bezpieczeństwa i wajla-07 PN85-OS-38 

powinno być: 

37.Osłona górna trasy dla zabudowy bramki bezpieczeństwa i wajla-07 NP85-OS-38 
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oraz  w zał. nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” tabela cenowa cz. nr 4 zamówienia, 

pozycja nr 37: 

 

było: 

37.Osłona górna trasy dla zabudowy bramki bezpieczeństwa i wajla-07 PN85-OS-38 

PPZ-850/2x250 NOWOMAG 

powinno być: 

37.Osłona górna trasy dla zabudowy bramki bezpieczeństwa i wajla-07 NP85-OS-38 

PPZ-850/2x250 NOWOMAG 

 

Pytanie nr 4: 
„Pytanie 2: Załącznik nr 7 do SIWZ 

 W § 1 ust. 3 zastrzeżono, że łączna wartość towarów zakupionych na podstawie 
niniejszej umowy może być niższa niż określona w § 3 ust. 2 wartość maksymalna wszystkich 
zamówień, a Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia, w 
szczególności odszkodowawcze, jednak łączna wartość towarów zakupionych przez 
Zamawiającego od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie będzie niższa niż 50 % 
wartości określonej w § 3 ust. 2. Z zapisu tego nie wynika, Czy wykonawcy przysługują 
jakiekolwiek roszczenia w sytuacji gdy łączna wartość zamówień z jakiś przyczyn okaże się 
jednak niższa niż 50% wartości określonej w § 3 ust. 2. 

 Czy zapis w § 1 ust. 3 wg intencji Zamawiającego wyłącza także możliwość domagania 
się przez Wykonawcę odszkodowania do wysokości równowartości 50 % wartości zamówienia 
określonej w § 3 ust. 2 w sytuacji gdy wartość wszystkich zamówień złożonych w okresie 
obowiązywania umowy okaże się niższa niż 50% wartości określonej w § 3 ust. 2?” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 5: 
„Pytanie 3: Załącznik nr 7 do SIWZ 

 Prosimy o sprecyzowanie zapisów §2 ust. 5 i 6 projektu umowy dotyczących terminów 
usunięcia wad ilościowych (5 dni) i jakościowych (7 dni). Prosimy o określenie czy chodzi o dni 
robocze czy dni kalendarzowe.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 6: 
„Pytanie 4: Załącznik nr 7 do SIWZ 

 W § 3 ust. 7 zastrzeżono, że termin zapłaty ceny ulega przedłużeniu o czas trwania 
postępowań reklamacyjnych, przy czym w sytuacji gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona – 
to termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas od daty zgłoszenia reklamacji do dnia doręczenia 
Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji. 

 Zwracamy uwagę, iż zapis taki daje Zamawiającemu możliwość jednostronnego 
wydłużenia terminów zapłaty należności za poszczególne dostawy poprzez zgłaszanie 
Wykonawcy oczywiście nieuzasadnionej reklamacji. 
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 Prosimy o modyfikacje treści § 3 ust. 7 projektu umowy w taki sposób, aby w sytuacji 
gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona termin zapłaty nie ulegał przedłużeniu.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 7: 
„Pytanie 5: Załącznik nr 7 do SIWZ 

 W §4 ust. 3 zastrzeżono, że ’ Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty 
kary umownej w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia 
od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający”. 

 Zapis taki powoduje, iż kara umowna nie będzie przysługiwała Wykonawcy, gdy to 
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które sam Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność. Prosimy o modyfikację zapisu w § 4 ust. 3 projektu umowy w ten sposób, 
aby przewidziana w tym przepisie kara umowna przysługiwała także w przypadku odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 7: 
„Pytanie 6: Załącznik nr 7 do SIWZ 

 Zgodnie z §8 projektu umowy, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do wiadomości 
publicznej określonych informacji, z uwagi na fakt, że podmiot dominujący Zamawiającego jest 
spółką publiczną. Zwracam uwagę, że wykonawca również może być spółką publiczną i ma 
takie same obowiązki. Wskazane postanowienie powinno zostać zmodyfikowane tak, aby 
strony wzajemnie udzielały sobie zgody na przekazywanie informacji. 

Prosimy o modyfikacje treści § 8 projektu umowy w ten sposób, aby oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na publikacje, było składane przez obydwie strony umowy, w przypadku, gdy 
Wykonawca lub jego podmiot dominujący również jest spółką publiczną.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Zamawiający w celu usprawnienia sporządzenia  prawidłowej oferty załącza Załącznik nr 2 do 
SIWZ „Formularz ofertowy” z wprowadzonymi zmianami. 
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Załącznik uwzględniający zmiany treści SIWZ z dnia 25.02.2013 r. 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
…….…………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

     …………………., dnia …………. 
      (miejscowość) 

 

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:  

NIP: ................................................................... REGON: ............................................................. 

Nr konta bankowego do zwrotu wadium: ........................................................................................ 

Telefon: ............................................................. Fax: ..................................................................... 

Adres e-mail na potrzeby aukcji elektronicznej: ….......................................................................... 

Adres internetowy (URL) na potrzeby ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:  

......................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w aukcji elektronicznej:  

                                  

 

PESEL: 

 
 
Zamawiający:  Południowy Koncern Węglowy S.A.  

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 07/2013/EEZP/MN) na: 

 
„Dostawy elementów tras przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych 

Południowego Koncernu Węglowego S.A” 
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I. CENA 

Część nr 1 zamówienia – elementy trasy do przenośników Rybnik 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość  
szacunk

owa 
[j.m.] 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł] 

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 
Rynna R-80 1500/E230/750/20 nr rys. 

25.040.010.002 
szt. 4 …………. …………. 23 % …………. 

2 
Drabinka 147 - ULTRATRACK do 
przenośnika Rybnik 1100 

szt. 90 …………. …………. 23 % …………. 

3 
Łącznik członów 4000 kN do przenośnika 
Rybnik 950 nr rys. 20460/3 

szt. 4 …………. …………. 23 % …………. 

4 
Łącznik członów 4000 kN do przenośnika 
Rybnik 1100 nr rys. 20460/3 

szt. 190 …………. …………. 23 % …………. 

5 
Człon zamknięty Rybnik 1100 
1750/E330/1100 nr rys. 25.065.010.000 

szt. 8 …………. …………. 23 % …………. 

6 
Człon inspekcyjny Rybnik 1100 
1750/E330/1100 nr rys. 25.065.020.000 

szt. 2 …………. …………. 23 % …………. 

7 
Pokrywa inspekcyjna członu Rybnik 1100 
nr rys. 25.065.024.000 

szt. 2 …………. …………. 23 % …………. 

Łączna cena oferty w zakresie części nr 1 zamówienia (poz. 1÷7) …………. x …………. 

 

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 1 zamówienia (słownie złotych):  

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Część nr 2 zamówienia – elementy trasy do przenośników SKAT 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość  
szacunk

owa 
[j.m.] 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł] 

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 
Rynna Skat E-180 WMJ wyk.II  
nr rys. 2A20.206-03 

szt. 17 …………. …………. 23 % …………. 

2 
Kadłub napędu Skat E-180 WMJ   
nr rys. A20.204.01.01 

szt. 2 …………. …………. 23 % …………. 

3 Rynna Skat E-180 W nr rys. 17895/2 szt. 41 …………. …………. 23 % …………. 
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4 
Rynna 440/1500 z blachą ślizgową 
HARDOX grubości 10 mm 

szt. 4 …………. …………. 23 % …………. 

5 
Rynna 440/1500 z blachą ślizgową 
HARDOX grubości 15 mm 

szt. 2 …………. …………. 23 % …………. 

6 
Zwrotnia Skat E-180  
nr rys. A20.205-02/2 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

7 
Zastawka L1500 wysoka 450  
nr rys. R20-11 Ef 

szt. 123 …………. …………. 23 % …………. 

Łączna cena oferty w zakresie części nr 2 zamówienia (poz. 1÷7) …………. x …………. 

 

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 2 zamówienia (słownie złotych):  

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Część nr 3 zamówienia - elementy trasy do przenośników Glinik 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość  
szacunk

owa 
[j.m.] 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł] 

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 
Drabinka - EICOTRACK do przenośnika 
Glinik 298/800 nr rys. 3444/S 

szt. 253 …………. …………. 23 % …………. 

2 
Łącznik członów do przenośnika Glinik 
298/800 nr rys. 769-07-02 

szt. 250 …………. …………. 23 % …………. 

3 Sworzen fi 50x170 nr rys. 769-07-04/1 szt. 500 …………. …………. 23 % …………. 

4 
Kołek sprężysty 16x100 st                                        
PN-EN ISO 8752 

szt. 540 …………. …………. 23 % …………. 

Łączna cena oferty w zakresie części nr 3 zamówienia (poz. 1÷4) …………. x …………. 

 

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 3 zamówienia (słownie złotych):  

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Część nr 4 zamówienia - elementy trasy do przenośników NOWOMAG 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość  
szacunk

owa 
[j.m.] 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł] 

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 
Drabinka 126  T2-00-17 do przenosnika 
NOWOMAG 950/3x500  PSZ-950/3x500 
NOWOMAG 

szt. 120 …………. …………. 23 % …………. 

2 
Łącznik NS95-TSOB-01.003 do 
przenosnika NOWOMAG 950/3x500  
PSZ-950/3x500 NOWOMAG 

szt. 145 …………. …………. 23 % …………. 

3 
Odjazd przy napędzie zwrotnym 
(3segmenty) NS95-TJ-03  PSZ-950/2x500 
NOWOMAG 

kpl. 1 …………. …………. 23 % …………. 

4 
Odjazd przy napędzie wsypowym  PSZ-
950/2x500 NOWOMAG 

kpl. 1 …………. …………. 23 % …………. 

5 
Segment trasy inspekcyjny z odjazdem 
IV335/900/1500/g50/30 z płytą kotwiącą 
NS95-TJ-05  PSZ-950/2x500 NOWOMAG 

kpl. 1 …………. …………. 23 % …………. 

6 
Segment trasy zamknięty E335/50/30 nr 
rys. NS95-TJ-01/1  PSZ-950/2x500 
NOWOMAG 

kpl. 25 …………. …………. 23 % …………. 

7 
Segment trasy inspekcyjny E335/50/30 nr 
rys. NS95-TJ-02  PSZ-950/2x500 
NOWOMAG 

kpl. 6 …………. …………. 23 % …………. 

8 
Łącznik NS95-RDWB-01.007  PSZ-
950/2x500 NOWOMAG 

kpl. 10 …………. …………. 23 % …………. 

9 
Łącznik CT14-010-25/5 PSZ-950/2x500 

NOWOMAG  
szt. 4 …………. …………. 23 % …………. 

10 
Końcówka rynny przyłącznej czop NS95-
RPW-02.02/1  PSZ-950/2x500 
NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

11 
Nakładka zewnętrzna W20.133-021/1/2  
PSZ-950/2x500 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

12 
Nakładka wewnętrzna W20.136-022  
PSZ-950/2x500 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

13 
Zabezpieczenie NS95-TJ-01.011  PSZ-
950/2x500 NOWOMAG 

szt. 20 …………. …………. 23 % …………. 

14 
Sworzeń Ф50x131 M20.300.06-33.005  
PSZ-950/2x500 NOWOMAG 

szt. 15 …………. …………. 23 % …………. 

15 
Drabinka PWm-3444/s PSZ-950/2x500 

NOWOMAG  
szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

16 
Łącznik NS95-ZPNZ-02.008  PSZ-
950/2x500 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

17 
Łącznik CT14-010-25/5 PSZ-950/2x500 

NOWOMAG 
szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 
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18 
Łącznik duży NP100-TJ-01.02  PPZ-
1000/2x200 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

19 
Łącznik mały NP100-TJ-01.03  PPZ-
1000/2x200 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

20 
Osłona górna trasy-spawanie NP100-I-
25.01  PPZ-1000/2x200 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

21 
Łącznik 3000kN wydłużony NP100-TWIE-
01.001  PPZ-1000/2x200 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

22 
Bramka bezpieczeństwa M20.305-98P  
PPZ-1000/2x200 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

23 
Rynna przyłączna NS85-RPW-01 PSZ-

850/2(3)x500 NOWOMAG 
szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

24 
Łącznik NS85-NG-19.006  PSZ-
850/2(3)x500 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

25 
Zabezpieczenie M20.300.01-33.006  
PSZ-850/2(3)x500 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

26 
Sworzeń Ф50x131M20.300.06-33.005  
PSZ-850/2(3)x500 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

27 
Zabezpieczenie NS95-TJ-01.011 PSZ-
850/2(3)x500 NOWOMAG 

szt. 10 …………. …………. 23 % …………. 

28 
Nakładka zewnętrzna W20.133-021/1/2  
PSZ-850/2(3)x500 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

29 
Nakładka wewnętrzna W20.136-022  
PSZ-850/2(3)x500 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

30 
Łącznik 300kN rys. WY.20.091.01-01.003 

PSZ-850/2(3)x500 NOWOMAG 
szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

31 
Sworzeń Ф50x131 M20.300.06-33.005/1  
PSZ-850/2(3)x500 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

32 
Drabinka 126 PWm-3444/s  PSZ-
850/2(3)x500 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

33 
Listwa prowadząca NS95-ZPNZ-
02.01.035  PSZ-850/2(3)x500 
NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

34 
Listwa dociskowa NS95-ZPNZ-02.01.004  
PSZ-850/2(3)x500 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

35 
Zastawka przesypowa I lewa (prawa) 
NP85-Z-38  PPZ-850/2x250 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

36 
Zastawka przesypowa II NP85-Z-39  PPZ-
850/2x250 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 
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37 

Osłona górna trasy dla zabudowy bramki 

bezpieczeństwa i wajla-07 NP85-OS-38 

PPZ-850/2x250 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

38 
Łącznik 300kN WY20.091.01-01.003  
PPZ-850/2x250 NOWOMAG 

szt. 9 …………. …………. 23 % …………. 

39 
Zastawka lewa  NP85-Z-40  PPZ-
850/2x250 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

40 
Zastawka prawa NP85-Z-41  PPZ-
850/2x250 NOWOMAG 

szt. 1 …………. …………. 23 % …………. 

Łączna cena oferty w zakresie części nr 4 zamówienia (poz. 1÷40) …………. x …………. 

 

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 4 zamówienia (słownie złotych):  

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

UWAGA: 

Powyższe ceny zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowych dostaw, w 
tym szczególnie koszty transportu do magazynów Zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu. 
 

II. TERMIN   REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013r. 

 
III. WARUNKI GWARANCJI: 

 

Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres: 

dla części nr 1 -  ……… miesięcy  

dla części nr 2 -  ……… miesięcy  

dla części nr 3 -  ……… miesięcy  

dla części nr 4 -  ……… miesięcy  

Okres gwarancji liczony będzie od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego  
w Jaworznie lub w Libiążu. 

 
IV. WARUNKI   PŁATNOŚCI: 

 

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

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

3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern 
Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37. 

 
V. OŚWIADCZENIA   WYKONAWCY: 

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt 
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
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naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  

Oświadczamy, że 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, a niezbędne dane uzupełnić 

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie ………………………………… złotych zostało 
wniesione w dniu ………………. w formie 
……………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 


