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Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego: „Dostawy części do przenośników taśmowych i przekładni dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA” - sprawa 
nr 04/2012/EEZP/IZ. 

 
INFORMACJA O SPROSTOWANIU SIWZ 

Zamawiający- Południowy Koncern Węglowy S.A.- informuje o 
sprostowaniu omyłki w treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników 

taśmowych i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA”. 
 
Zamawiający poprawia omyłkę w załączniku nr 1 do SIWZ- Opis 

przedmiotu zamówienia w pkt 3 (str. 19 SIWZ) tiret 11 i 12: 

 
  z zapisu: 
 

Część nr 11 - Dostawy sprzęgieł i części do sprzęgieł produkcji Voith. 
Część nr 12 - Dostawy sprzęgieł i części do sprzęgieł produkcji Moj. 

 
  na zapis:  
 

Część nr 11 - Dostawy sprzęgieł i części do sprzęgieł produkcji Moj. 
Część nr 12 - Dostawy sprzęgieł i części do sprzęgieł produkcji Voith. 

 

Punkt nr 3 załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Część nr 1 - Dostawy części do przenośników taśmowych typu PTG. 
Część nr 2 - Dostawy części do przenośników taśmowych typu Gwarek. 
Część nr 3 - Dostawy części do przenośników taśmowych typu Pioma. 
Część nr 4 - Dostawy części do przenośników taśmowych typu Bogda. 
Część nr 5 - Dostawy części do przenośników taśmowych typu B-1600. 
Część nr 6 - Dostawy przekładni i części do przekładni przenośników PTG/Mifama. 
Część nr 7 - Dostawy przekładni i części do przekładni przenośników Gwarek/Pioma. 
Część nr 8 - Dostawy części do przekładni przenośników Gwarek. 
Część nr 9 - Dostawy części do przekładni Befared. 
Część nr 10 - Dostawy przekładni Preinfalk i pierścieni zaciskowych. 
Część nr 11 - Dostawy sprzęgieł i części do sprzęgieł produkcji Moj. 
Część nr 12 - Dostawy sprzęgieł i części do sprzęgieł produkcji Voith. 

 


