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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Świadczenie usług przewozu materiałów transportem 
samochodowym dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego 
Janina w Libiążu” 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
W związku z zaistniałą pomyłką w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na „Świadczenie usług przewozu materiałów transportem samochodowym dla 

Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego Janina w Libiążu”, 

Zamawiający dokonuje następujących zmian w w/w dokumencie:  

 

I. W sekcji II zmienia się brzmienie zapisu punktu ad.A) z : 

„Ad. A.  
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty 
dokument w postaci: 
1. 

a) zezwolenie na transport odpadów o kodzie 01 02 02 oraz 01 04 12,  wydane na 

podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z poźn. zm. oraz Ustawy z 

dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach   wydobywczych z późn. zm., 
b) oświadczenie, że przez cały okres obowiązywania umowy posiadał będzie 

zezwolenie na transport odpadów o kodzie 01 02 02 oraz 01 04 12,  wydane na 
podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z poźn. zm. oraz Ustawy z 
dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach   wydobywczych z późn. zm.,” 

na: 

Ad. A.  
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do 
oferty dokument w postaci: 
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1. 

a) zezwolenie na transport odpadów o kodzie 01 01 02 oraz 01 04 12,  wydane na 

podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z poźn. zm. oraz 

Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach   wydobywczych z późn. zm., 
b) oświadczenie, że przez cały okres obowiązywania umowy posiadał będzie 

zezwolenie na transport odpadów o kodzie 01 01 02 oraz 01 04 12,  wydane na 
podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z poźn. zm. oraz 
Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach   wydobywczych z późn. zm., 

 

II. W załączniku nr 5 do SIWZ zmienia się brzmienie zapisu punktu 2) z: 

„2.Oświadczamy, że przez cały okres obowiązywania umowy będziemy posiadać 
zezwolenie na transport odpadów o kodzie 01 02 02 oraz 01 04 12,  wydane na 
podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z poźn. zm. oraz Ustawy z 
dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach   wydobywczych z późn. zm.,” 

na: 

2.Oświadczamy, że przez cały okres obowiązywania umowy będziemy posiadać 
zezwolenie na transport odpadów o kodzie 01 01 02 oraz 01 04 12,  wydane na 
podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z poźn. zm. oraz 
Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach   wydobywczych z późn. zm., 

 

III. W zał. nr 7 do SIWZ (PROJEKT UMOWY) zmienia się zapis §4 ust. 10 z: 

„10.Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualna polisę OC 
w zakresie prowadzonej działalności na wartość sumy gwarancyjnej minimum 
600.000,00zł.” 
na: 

10.Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualna  
polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na wartość sumy gwarancyjnej 
minimum 300.000,00zł. 
 

IV. Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 Ustawy, Zamawiający dokonuje 

zmiany: 

 terminu składania ofert określonego w sekcji XII ust. 4 SIWZ: 

z „do dnia 05.04.2013 r. do godz. 10.00”  

na „do dnia 23.04.2013r. do godz. 11:00”,  

 terminu otwarcia ofert określonego w sekcji XII ust. 6 SIWZ: 

z „dnia 05.04.2013 r. o godz. 11.00”  

na „dnia 23.04.2013r. o godz. 12:00”. 

Miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 

Na stronie internetowej zamawiającego znajduje się również jednolita treść SIWZ  

z naniesionymi zmianami. 


