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Wykonawcy zainteresowani 
post ępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

Sprawa nr: 28/2011/EEZP/MZ 
 

 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawa kompleksu ścianowego dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.- Zakładu Górniczego SOBIESKI”. 

 
 

INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓ W 
ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, dokonuje zmiany 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa kompleksu 
ścianowego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakładu Górniczego 
SOBIESKI”. 

Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1)  Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) - pkt. IV. 4.ppkt. 1) i) 

było: 
„ i) rysunek zestawieniowy (szkic) sekcji liniowej  – przekrój  przez ścianę  

z oferowanym kombajnem i przenośnikiem ścianowym (sekcja w układzie  
„z krokiem wstecz” odsunięta od przenośnika o skok 800mm) 

- ... 
- ... 
- ... 
- ... 
- ... 
- średnica organu – 2300mm” 
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 nowe brzmienie: 
 „ i) rysunek zestawieniowy (szkic) sekcji liniowej  – przekrój  przez ścianę  

z oferowanym kombajnem i przenośnikiem ścianowym (sekcja w układzie  
„z krokiem wstecz” odsunięta od przenośnika o skok 800mm) 

- ... 
- ... 
- ... 
- ... 
- ... 
- średnica organu – 2000mm” 

2) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. IV lit. B ppkt. 
2.16. 

było: 

„ 2.16. Organy urabiające – dostarczone kompletne z noŜami i dyszami zraszającymi” 
nowe brzmienie: 

 „ 2.16. Organy urabiające konstrukcji globoidalnej – dostarczone kompletne 
 z noŜami i dyszami zraszającymi” 

3) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. IV lit. B ppkt. 
2.16.a) 

było: 

„ 2.16. a) średnica organu  - 2300mm „ 
 
nowe brzmienie: 

„ 2.16. a) średnica organu  - (2000 ÷ 2300)mm 

Uwaga: 

Średnica organu z opisanego zakresu zostanie uzgodniona na etapie realizacji zamówienia” 

4) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. IV lit. B ppkt. 
2.16.e) 

było: 
„ 2.16. e) rodzaj zraszania – wewnętrzne zanoŜowe 
Uwaga: 

Zamawiający wymaga, aby w okresie najmu Wykonawca przewidział jeden raz wymianę 
kompletu organów. Zgłoszenie o konieczności wymiany Zamawiający prześle z 8-

tygodniowym wyprzedzeniem.” 
 
nowe brzmienie: 

„ 2.16. e) rodzaj zraszania – wewnętrzne zanoŜowe, inŜektorowe” 
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5) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. IV lit. C ppkt. 
11.4. 

było: 

„ 11.4. maksymalny prąd ciągły pojedynczego odpływu – do 400A,” 
nowe brzmienie: 

„ 11.4. maksymalny prąd ciągły pojedynczego odpływu – min. 400A,” 

6) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Załącznik nr 1a do SIWZ „Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i 
parametrów technicznych” lit. B pkt. 2.16. 

było: 

2.16. Organy urabiające – dostarczone kompletne z noŜami i dyszami zraszającymi 

 
nowe brzmienie: 

2.16. Organy urabiające konstrukcji globoidalnej – dostarczone kompletne z noŜami i 
dyszami zraszającymi 

7) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Załącznik nr 1a do SIWZ „Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i 
parametrów technicznych” lit. B pkt. 2.16.a) 

było: 

2.16.a) średnica organu  - 2300mm 

 
nowe brzmienie: 

2.16.a) średnica organu   - (2000 ÷ 2300)mm 

 Uwaga: 

Średnica organu z opisanego zakresu zostanie uzgodniona na etapie realizacji 
zamówienia 

8) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Załącznik nr 1a do SIWZ „Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i 
parametrów technicznych” lit. B pkt. 2.16.e) 

było: 

2.16.e) rodzaj zraszania – wewnętrzne zanoŜowe 
 

 Uwaga: 
Zamawiający wymaga, aby w okresie najmu Wykonawca przewidział jeden 
raz wymianę kompletu organów. Zgłoszenie o konieczności wymiany 

Zamawiający prześle z 8-tygodniowym wyprzedzeniem. 
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nowe brzmienie: 

2.16.e) rodzaj zraszania – wewnętrzne zanoŜowe, inŜektorowe 

 

9) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Załącznik nr 1a do SIWZ „Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i 
parametrów technicznych” lit. C pkt. 11.4. 

było: 

11.4. maksymalny prąd ciągły pojedynczego odpływu – do 400A 

 
nowe brzmienie: 

11.4. maksymalny prąd ciągły pojedynczego odpływu – min. 400A 

 
 


