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Jaworzno, dnia 12.11.2008 r. 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 

Sprawa nr 37/2008/EZP/AP 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Dostawę 2 sztuk ciągników spalinowych podwieszonych wraz z zestawem wózków 
hamulcowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.   – ZG JANINA”. 

 
 

INFORMACJA  
O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

ORAZ O PRZEDŁUśENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
 
 
1.  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 „Dostawę 2 sztuk ciągników spalinowych 
podwieszonych wraz z zestawem wózków hamulcowych dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.  – ZG JANINA”.  

 
Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1)  Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia, część A -   Wymagania techniczne dla 
ciągnika spalinowego podwieszonego, pkt 1 lit. f) i lit. j):  

a)  pkt 1 lit f) 
było: 
„f)  ci ęŜar maszyny  - max. 5000 kg” 

 
Po zmianie SIWZ Zamawiający wykreśla zapis w lit. f) dotyczący cięŜaru maszyny –  
max. 5000 kg. 
 
b)  pkt 1 lit j) 
było: 
„j)  sterowanie   - pneumatyczne lub hydrauliczne” 

nowe brzmienie: 
„j)  sterowanie   - pneumatyczne lub hydrauliczne lub elektrohydrauliczne” 
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2)  Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań  
i parametrów technicznych, część I – Wymagania techniczno - konstrukcyjne:  

a)  pkt I ppkt 6:  

było: 

„6.  cięŜar maszyny  - max. 5000 kg” 

 
Po zmianie SIWZ Zamawiający wykreśla w ppkt 6 cięŜar maszyny – max. 5000 kg. 
 
 
b)  pkt I ppkt 10: 

było: 

„10.  sterowanie   - pneumatyczne lub hydrauliczne” 

nowe brzmienie: 

„10.  sterowanie   - pneumatyczne lub hydrauliczne lub elektrohydrauliczne” 
 

3)  Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – Formularz ofertowy pkt III. 1  oraz w § 7 pkt 1 projektu umowy: 

było 

„1.  Na oferowane ciągniki spalinowe podwieszone Wykonawca udziela gwarancji na okres  …. 
miesięcy. 

Z ww. gwarancji wyłączone są uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników, 
uchwytów szczęk hamulcowych, okładzin hamulca, bezpieczników filtrów i Ŝarówek,  
oraz niŜej wymienione części dla których Wykonawca winien udzielić odrębnej gwarancji …”. 

nowe brzmienie: 

„1.  Na oferowane ciągniki spalinowe podwieszone Wykonawca udziela gwarancji na okres  
…..…   miesięcy. 

Z ww. gwarancji wyłączone są uszczelnienia gumowe za wyjątkiem uszczelnień 
siłowników, uchwyty szczęk hamulcowych, okładziny hamulca, bezpieczniki, filtry  
i Ŝarówki, oraz niŜej wymienione części dla których Wykonawca winien udzielić odrębnej 
gwarancji …”. 

 
 
4)  Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w sekcji XI Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, pkt 3 – Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt 10: 

było: 

3.10.  Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opisze w następujący sposób: 

      nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawę 2 sztuk ciągników spalinowych 
podwieszonych wraz z zestawem wózków hamulcowych dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. – ZG JANINA” - sprawa nr 37/2008/EZP/AP - Nie otwierać przed dniem 
14.11.2008 r. godz. 10.00  – Otwarcie komisyjne!”. 
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nowe brzmienie: 

3.10.  Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opisze w następujący sposób: 

      nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawę 2 sztuk ciągników spalinowych 
podwieszonych wraz z zestawem wózków hamulcowych dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. – ZG JANINA” - sprawa nr 37/2008/EZP/AP - Nie otwierać przed dniem 
21.11.2008 r. godz. 10.00  – Otwarcie komisyjne!”. 

 
2.  W związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  Zamawiający  

na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuŜa terminy składania  
i otwarcia ofert: 

-  termin składania ofert:  do dnia 21 listopada 2008 r. do godz. 9:00 

-  termin otwarcia ofert:   dnia 21 listopada 2008 r. o godz. 10:00 

Miejsca składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
 
 
 
  

 

 

 
 
 


