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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa: Południowy Koncern Węglowy S.A.
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 37
Miejscowość: Jaworzno Kod pocztowy: 43-600
Państwo: PL
Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych Tel.: +48 326185031
Osoba do kontaktów: Michał Zastrzeżyński
E-mail: Faks: +48 326155942

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.pkwsa.pl

Adres profilu nabywcy (URL): http://www.pkwsa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawy krążników do przenośników taśmowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego
S.A.

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zakład Górniczy SOBIESKI w Jaworznie

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 42419800
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
53/2011/EEZP/MZ

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_michal_z

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-131873 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S
185-303156

z dnia
27/09/2011

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2011 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3)
Informacje dodatkowe:

Pozostałe wymagania
zamawiającego oraz dokumenty
i oświadczenia, które
należy złożyć w ofercie,
celempotwierdzenia spełnienia
tych wymagań.
1. Wymaga się, aby
w wyznaczonym terminie
Wykonawca złożył jedną ofertę w
formie pisemnej sporządzonąw
języku polskim (wg wzoru
określonego w załączniku nr 2 do
SIWZ - Formularz ofertowy wraz
z wymaganymioświadczeniami
i dokumentami. Należy
wypełnić wszystkie pozycje
formularza ofertowego i
złożyć podpisyprzez osoby
uprawnione do reprezentowania

Pozostałe wymagania
zamawiającego oraz dokumenty
i oświadczenia, które
należy złożyć w ofercie,
celempotwierdzenia spełnienia
tych wymagań.
1. Wymaga się, aby
w wyznaczonym terminie
Wykonawca złożył jedną ofertę w
formie pisemnej sporządzonąw
języku polskim (wg wzoru
określonego w załączniku nr 2 do
SIWZ - Formularz ofertowy wraz
z wymaganymioświadczeniami
i dokumentami. Należy
wypełnić wszystkie pozycje
formularza ofertowego i
złożyć podpisyprzez osoby
uprawnione do reprezentowania



5/ 8 ENOTICES_michal_z 12/10/2011- ID:2011-141813 Formularz standardowy 14 — PL
Dostawy krążników do przenośników taśmowych dla Zakładów Górniczych
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

Wykonawcy) wraz z kopią
oferty wykonaną z oryginału
w wersjielektronicznej na płycie
CD-ROM z możliwością odczytu
w programach Microsoft Word i/
lub Microsoft Excel i/lub Adobe
Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca
zapoznał się z obowiązującymi
u Zamawiającego przepisami
prawnymi inormami w zakresie
jakości, ochrony środowiska oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy
w związku z wdrożonąu niego
Zintegrowaną Polityką Jakości,
Środowiska, Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy, w
ramach aktualnieobowiązującej
„Misji Południowego Koncernu
Węglowego S.A.”, oraz
zobowiązał się do ich
przestrzeganiapodczas realizacji
przedmiotu zamówienia (Polityka
ZSZ i misja firmy określona w
załączniku nr 6 do SIWZ).
Na potwierdzenie spełnienia
powyższego wymogu
Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty:
Oświadczenie o zapoznaniu
się z obowiązującymi u
Zamawiającego przepisami
prawnymi i normami wzakresie
jakości, ochrony środowiska
oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy, w związku z
wdrożoną u niegoZintegrowaną
Polityką Jakości, Środowiska,
Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy i gotowości ich
przestrzegania(wzór
oświadczenia przedstawiono w
załączniku nr 7 do SIWZ).
3. Wymaga się, aby oferowany
produkt spełniał warunki
bezpieczeństwa produktów,
odpowiadające
określonymnormom lub
specyfikacjom technicznym
w celu bezpiecznego
zastosowania w wyrobiskach
podziemnychzakładów
górniczych, zgodnie z ustawą
z dnia 30.8.2002 r. o systemie
oceny zgodności (Dz. U. nr 166
poz.1360 oraz Dz. U. z 2003 r.
nr 170 poz. 1652 z późniejszymi
zmianami).

Wykonawcy) wraz z kopią
oferty wykonaną z oryginału
w wersjielektronicznej na płycie
CD-ROM z możliwością odczytu
w programach Microsoft Word i/
lub Microsoft Excel i/lub Adobe
Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca
zapoznał się z obowiązującymi
u Zamawiającego przepisami
prawnymi inormami w zakresie
jakości, ochrony środowiska oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy
w związku z wdrożonąu niego
Zintegrowaną Polityką Jakości,
Środowiska, Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy, w
ramach aktualnieobowiązującej
„Misji Południowego Koncernu
Węglowego S.A.”, oraz
zobowiązał się do ich
przestrzeganiapodczas realizacji
przedmiotu zamówienia (Polityka
ZSZ i misja firmy określona w
załączniku nr 6 do SIWZ).
Na potwierdzenie spełnienia
powyższego wymogu
Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty:
Oświadczenie o zapoznaniu
się z obowiązującymi u
Zamawiającego przepisami
prawnymi i normami wzakresie
jakości, ochrony środowiska
oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy, w związku z
wdrożoną u niegoZintegrowaną
Polityką Jakości, Środowiska,
Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy i gotowości ich
przestrzegania(wzór
oświadczenia przedstawiono w
załączniku nr 7 do SIWZ).
3. Wymaga się, aby oferowany
produkt spełniał warunki
bezpieczeństwa produktów,
odpowiadające
określonymnormom lub
specyfikacjom technicznym
w celu bezpiecznego
zastosowania w wyrobiskach
podziemnychzakładów
górniczych, zgodnie z ustawą
z dnia 30.8.2002 r. o systemie
oceny zgodności (Dz. U. nr 166
poz.1360 oraz Dz. U. z 2003 r.
nr 170 poz. 1652 z późniejszymi
zmianami).
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

Na potwierdzenie spełnienia
powyższego wymogu
Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do ofertyoświadczenie
o treści:
„Oświadczamy, że wraz z
pierwszą dostawą wyrobu
do Zamawiającego zostanie
dołączony certyfikat lubopinia
techniczna wydana przez
niezależny podmiot uprawniony
do kontroli jakości
potwierdzający, żeprodukty
będące przedmiotem dostawy
odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom
technicznym orazstwierdzającą,
że wyrób zapewnia
bezpieczeństwo pracy przy jego
zastosowaniu.”
4. Wymaga się, aby oferowany
produkt spełniał wymagania w
zakresie jakości wyrobu.
Na potwierdzenie spełnienia
powyższego wymogu
Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do ofertyoświadczenie
o treści:
„Oświadczamy, że z każdą partią
zamówionego asortymentu
zostanie dołączone fabryczne
świadectwo kontrolijakości
wyrobu i karta gwarancyjna”.
5. Wymaga się, aby oferowany
produkt spełniał wymagania
techniczne określone przez
Zamawiającego.
Na potwierdzenie spełnienia
powyższego wymogu
Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty:
dokumentytechniczne (rysunki
techniczne, opisy, badania
techniczne itp.) wyrobu
określające parametry
techniczneoferowanego
przedmiotu zamówienia oraz
uwzględniające w swojej
treści wymagania określone w
„Opisieprzedmiotu zamówienia”.

Na potwierdzenie spełnienia
powyższego wymogu
Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do ofertyoświadczenie
o treści:
„Oświadczamy, że wraz z
pierwszą dostawą wyrobu
do Zamawiającego zostanie
dołączony certyfikat lubopinia
techniczna wydana przez
niezależny podmiot uprawniony
do kontroli jakości
potwierdzający, żeprodukty
będące przedmiotem dostawy
odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom
technicznym orazstwierdzającą,
że wyrób zapewnia
bezpieczeństwo pracy przy jego
zastosowaniu.”
4. Wymaga się, aby oferowany
produkt spełniał wymagania w
zakresie jakości wyrobu.
Na potwierdzenie spełnienia
powyższego wymogu
Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do ofertyoświadczenie
o treści:
„Oświadczamy, że z każdą partią
zamówionego asortymentu
zostanie dołączone fabryczne
świadectwo kontrolijakości
wyrobu i karta gwarancyjna”.
5. Wymaga się, aby oferowany
produkt spełniał wymagania
techniczne określone przez
Zamawiającego.
Na potwierdzenie spełnienia
powyższego wymogu
Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty:
a) dokumenty techniczne
(rysunki techniczne, opisy,
badania techniczne itp.)
wyrobu określające parametry
techniczne oferowanego
przedmiotu zamówienia oraz
uwzględniające w swojej treści
wymagania określone w „Opisie
przedmiotu zamówienia”.
b) w zakresie części
nr 8 zamówienia- kopię
protokołu z badania krążnika
przeprowadzonego przez
jednostkę upoważnioną
wymienioną w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia
30.04.2004 w sprawie



7/ 8 ENOTICES_michal_z 12/10/2011- ID:2011-141813 Formularz standardowy 14 — PL
Dostawy krążników do przenośników taśmowych dla Zakładów Górniczych
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

dopuszczenia wyrobów do
stosowania w zakładach
górniczych, obejmującego
zakres wymieniony w punkcie 12
l) opisu przedmiotu zamówienia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu

18/10/2011 11:00 22/11/2011 11:00

IV.3.7)
Warunki otwarcia ofert

18/10/2011 12:00 22/11/2011 12:00
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Państwo:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
12/10/2011  (dd/mm/rrrr)
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