
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie zamówienia  

nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych 
 

 
dotyczy: postępowania nr 152/A/12 nie objętego procedurą ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej w celu wyłonienia podmiotu wynajmującego przenośnik taśmowy klasy 
1200, o mocy 2x132 kW (bez trasy) dla potrzeb Południowego Koncernu  
Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Janina  

 

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 07.09.2012r. informujemy, że zgodnie z 
pkt. IV. 6. Wymagań ofertowych Zamawiający zmienia treść wymagań ofertowych: 
 
1) pkt III.13.j) wymagań ofertowych brzmiał : „wykaz wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług 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” 
po zmianach otrzymuje brzmienie: 
„wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, usług 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 tj. realizacją najmów lub dostaw 
przenośników taśmowych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców” 
 

2) pkt 9.2. Załącznika nr 2 do wymagań ofertowych brzmiał: „wykaz wykonanych, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług  
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 (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 
wymagań ofertowych)” 
po zmianach otrzymuje brzmienie: 
„wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, usług 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 tj. realizacją najmów lub dostaw 
przenośników taśmowych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców” (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do wymagań ofertowych)” 

 
3) Pozostałe zapisy wymagań ofertowych i projektu umowy pozostają bez zmian. 
 
 


