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                                                                                                           Jaworzno, dnia 12.05.2009 r. 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 
 
 

Sprawa nr 10/2009/EEZP/AP 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę dwóch przenośników zgrzebłowych: ścianowego  
i podścianowego dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład 
Górniczy JANINA”. 

 
 
 

INFORMACJA O ZMIANIE  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 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 „Dostawę dwóch 
przenośników zgrzebłowych: ścianowego i podścianowego dla potrzeb Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA”.  

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

Zamówienia  –  Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. II, ppkt. 2.8. 

było: 

„Ucha przyłączeniowe rynien słuŜące do połączenia z belkami układów przekładkowych sekcji 
powinny posiadać kształt tzw. „łezki”.   
 
nowe brzmienie: 

„Ucha przyłączeniowe rynien słuŜące do połączenia z belkami układów przekładkowych 
sekcji powinny posiadać kształt tzw. „łezki” i ka Ŝde z nich powinno być wyposaŜone  
w element ustalający sworzeń łącznika belki w określonym połoŜeniu, celem zapewnienia 
poprawnej pracy siłownika korekcji trasy przenośnika ścianowego”. 
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2) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia –  Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. III, ppkt. 1.8. 

było: 

1.8.  Grubość blachy ślizgowej rynien trasowych              - min. 40 mm 

nowe brzmienie: 

1.8.  Grubość blachy ślizgowej rynien trasowych   - min. 50 mm 

 

3) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia –  Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. III, ppkt. 1.10. 

było: 

1.10.  Grubość blachy zamykającej (dolnej)    - min. 25 mm 

nowe brzmienie: 

1.10.  Grubość blachy zamykającej (dolnej)   - min. 30 mm 

 
4) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia –  Załącznik nr 10 do SIWZ, tabela, pkt. II, Lp.8. 

było: 

8. 
Ucha przyłączeniowe rynien słuŜące do połączenia z belkami 
układów przekładkowych sekcji będą posiadać kształt tzw. łezki. 

TAK  

 
nowe brzmienie: 

8. 

Ucha przyłączeniowe rynien słuŜące do połączenia z belkami 
układów przekładkowych sekcji będą posiadać kształt tzw. 
„łezki” i ka Ŝde z nich będzie wyposaŜone w element 
ustalający sworzeń łącznika belki w określonym połoŜeniu, 
celem zapewnienia poprawnej pracy siłownika korekcji trasy 
przenośnika ścianowego. 

 
TAK 

 
 

 

5) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia –  Załącznik nr 11 do SIWZ, pkt. I,  Lp.5. 

było: 

5. Grubość blachy ślizgowej 
min. 40 mm 

(podać grubość blachy) 
 

 
 nowe brzmienie: 

5. Grubość blachy ślizgowej min. 50 mm 
(podać grubość blachy) 

 

 
6) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia –  Załącznik nr 11 do SIWZ, pkt. I,  Lp.7. 
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było: 

7. Grubość blachy dolnej zamykającej 
min. 25 mm 

(podać grubość blachy) 
 

  

nowe brzmienie: 

7. Grubość blachy zamykającej (dolnej) min. 30 mm 
(podać grubość blachy) 

 

 
 
Termin oraz miejsca składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
 
 
 
  

 


