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PL-Jaworzno: Maszyny do cięcia węgla lub skał
2011/S 165-271762

Południowy Koncern Węglowy S.A., ul. Grunwaldzka 37, Wydział Zamówień Publicznych, attn: Iwona
Zubel, POLSKA-43-600Jaworzno. Tel.  +48 326185302. E-mail: iwona.zubel@pkwsa.pl. Fax  +48 326150862.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 30.7.2011, 2011/S 145-241185)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:43122000
Maszyny do cięcia węgla lub skał.
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Termin realizacji:
Okres najmu 350 dni z możliwością skrócenia o 30 dni. (przewidywany termin realizacji: od dnia 1.1.2012 r. do dnia
15.12.2012 r.).
III.2.3) Zdolność techniczna:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli:
— Część nr 1 zamówienia: wykaże się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją dostaw kombajnów ścianowych na napięcie 3,3
KV, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż 10 000 000,00 PLN.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 5.9.2011 (14:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 6.9.2011 (10:00)
IV.3.7) Warunki otwierania ofert: 6.9.2011 (11:00)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Termin realizacji:
Okres najmu 350 dób, z możliwością skrócenia o 90 dób (przewidywany termin realizacji: od dnia 1.1.2012 r. do dnia
15.12.2012 r.).
III.2.3) Zdolność techniczna
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli:
— część nr 1 zamówienia: wykaże się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją dostaw kombajnów ścianowych, których łączna
wartość brutto jest nie mniejsza niż 10 000 000,00 PLN.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 19.9.2011 (14:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.9.2011 (10:00)
IV.3.7) Warunki otwierania ofert: 20.9.2011 (11:00)
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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