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Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie 

 zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
 zamówień publicznych 

 
 

 

ZMIANA TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH 
 

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 38/14 w przedmiocie „Wyłonienie podmiotu 
świadczącego usługi w zakresie badań i odbiorów okresowych, ocen 
technicznych pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń i instalacji  
elektroenergetycznych dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON 
Wydobycie S.A." 

 
 

Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. do wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje modyfikacji 
treści wymagań ofertowych poprzez: 
 
  

1) Zmianę w wymaganiach ofertowym w pkt III ppkt.13 lit. l). oraz w Załączniku nr 2 do 
wymagań ofertowych pkt 10.1 . tj. 

 
Dotychczasowe brzmienie  
 
„l) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, usług w zakładach górniczych w okresie ostatnich trzech lat 
przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem, 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców z rozbiciem na: 
- badania w zakresie urządzeń budowy przeciwwybuchowej na wartość nie 

mniejszą niż 300 000,00 zł netto rocznie.  
-   badania i pomiarów maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w 

zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny na wartość nie 
mniejszą niż 500 000,00 zł netto rocznie;” 
 

Nowe brzmienie  
 

„l) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  
wykonywanych, usług w zakładach górniczych w okresie ostatnich trzech lat przed 
dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem, 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców z rozbiciem na: 
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- badania w zakresie urządzeń budowy przeciwwybuchowej na wartość nie 
mniejszą niż 300 000,00 zł netto rocznie.  

-   badania i pomiarów maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w 
zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny na wartość nie 
mniejszą niż 100 000,00 zł netto rocznie;” 

 

 
2) Usunięcie wymagania zawartego w pkt III ppkt.13 lit. i). do wymaganiach  

ofertowych oraz w Załączniku nr 2 do wymagań ofertowych pkt 7 . tj.  
„ 

 2 osoby posiadające kwalifikacje elektromontera sprzętu elektrycznego do 1kV w 
podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny; 

 2 osoby posiadające kwalifikację elektromontera sprzętu elektrycznego powyżej 
1kV w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;” 

 
 
3) Usunięcie wymagania zawartego w pkt III ppkt.13 lit. h) do wymaganiach 

ofertowych. oraz w Załączniku nr 2 do wymagań ofertowych pkt 10.6 tj. 
  

„ - dokumentu potwierdzającego, że laboratorium pomiarowe posiada akredytację 
do wykonywania badań przyrządów pomiarowych oraz, że wykonane badania 
są zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami;” 

 
Pozostałe zapisy wymagań ofertowych pozostają bez zmian. 
Powyższa zmiana w treści wymagań ofertowych nie powoduje zmiany terminu 
składania ofert. 

 


