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ZMIANA TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH 
 
 
Dotyczy: postępowania nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie 

przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 233/A/12  
pt. „Wyłonienia Wykonawcy wzmocnienia przecinki wyjazdowej w Południowym 
Koncernie Węglowym S. A. - Zakład Górniczy Janina”. 

 

I. Zmienia się treść Załącznika nr 1 do wymagań ofertowych „Szczegółowy zakres rzeczowy” 
poprzez: 

 
1. Skreślenie  zapisu zawartego w pkt. II Wymagania techniczne, ustęp1 Zakres rzeczowy 
    przedmiotu zamówienia, tiret 7 o brzmieniu: 
          „- prowadzenie obsługi mechanicznej i elektrycznej urządzeń zabudowanych w rejonie     
          a niezbędnych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia,” .  
 
2. Zmianę treści  zapisu zawartego w pkt. II Wymagania techniczne, ustęp1 Zakres rzeczowy 
   przedmiotu zamówienia, tiret 8 z dotychczasowego brzmienia: 
          „- nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie branży górniczej i energo –  
           mechanicznej,” 
      na nowe brzmienie:  
          „- nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie branży górniczej,”. 
 
3. Zmianę treści  zapisu zawartego w pkt. II Wymagania techniczne, ustęp 2 Wymagane 
parametry techniczno-użytkowe, tiret 2 z dotychczasowego brzmienia: 
         „-  zastosowane kotwy w stropie mają mieć minimalną nośność 430 kN,”, 
     na nowe brzmienie: 
        „- zastosowane kotwy w stropie strunowe lub strunowo iniekcyjne w ilości nie mniejszej  
         niż 468 szt., o długości minimum 10 m mają mieć minimalną nośność 430 kN,”. 
 
4. Zmianę treści  zapisu zawartego w pkt. II Wymagania techniczne, ustęp 2 Wymagane 
    parametry techniczno-użytkowe, tiret 3 z dotychczasowego brzmienia: 
         „- zastosowane w ociosie wyrobiska kotwy od strony wjazdu sekcji obudowy 
        zmechanizowanej mają być urabialne,”, 
na nowe brzmienie: 

http://www.pkwsa.pl/ogloszenia/zwykle/przetarg-nieograniczony-nr-110a12


Strona 2 z 2 
 

 

 
 
 

        „- zastosowane w ociosie wyrobiska kotwy w ilości co najmniej 624 szt., od strony  
        wjazdu sekcji obudowy zmechanizowanej mają być urabialne,”. 
 
5. Zmianę treści  zapisu zawartego w pkt. V Inne wymagania, ustęp 4 z dotychczasowego 
    brzmienia: 
         „4. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędną ilość  
          osób kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty,  
          posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa  
          geologicznego i górniczego (tj. Kierownik Działu Robót Górniczych, Kierownik Działu  
           Energo-Mechanicznego, dozór wyższy górniczy, elektryczny, mechaniczny, bhp, oraz  
          dozór średni odpowiednich specjalności) oraz innych ustaw jeżeli nakładają obowiązek  
          posiadania takich uprawnień.”, 
    na nowe brzmienie: 
        „4. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędną ilość  
         osób kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty,  
         posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa 
         geologicznego i górniczego (tj. Kierownik Działu Robót Górniczych, dozór wyższy  
         górniczy, bhp, oraz dozór średni) oraz innych ustaw jeżeli nakładają obowiązek  
         posiadania takich uprawnień.”. 
 

II. Zmienia się treść Załącznika nr 7 do wymagań ofertowych „Projekt Umowy” poprzez: 
 

1. Zmianę treści zapisu zawartego w § 4 Zasady realizacji przedmiotu umowy, ustęp 8  z 

dotychczasowego brzmienia: 
         „8. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędną ilość 
          osób kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty,  
          posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa  
          geologicznego i górniczego (Kierownik Działu Robót Górniczych, Kierownik Działu  
          Energo-Mechanicznego, dozór wyższy górniczy, elektryczny, mechaniczny, bhp, oraz  
          dozór średni odpowiednich specjalności) oraz zatrudnienie pracowników  
           posiadających odpowiednie upoważnienia i kwalifikacje adekwatne do wykonywanych  
          czynności. Wykonawca zapewni pracownikom środki ochrony osobistej.”, 
    na nowe brzmienie: 
        „8. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędną ilość 
         osób kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty,  
         posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa  
         geologicznego i górniczego (Kierownik Działu Robót Górniczych, dozór wyższy 
         górniczy, bhp, oraz dozór średni) oraz zatrudnienie pracowników posiadających  
         odpowiednie upoważnienia i kwalifikacje adekwatne do wykonywanych czynności.  
         Wykonawca zapewni pracownikom środki ochrony osobistej.”. 
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