
Jaworzno, dnia 19.09.2006 
 
 
 

Informacja dla wykonawców 
zainteresowanych udziałem w postępowaniu 

 
 
 
 

Sprawa nr 26/2006/RZP 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
  na „Wykonanie wyrobisk chodnikowych przygotowawczych dla rozcięcia pokładu 207  
  w partii WSCHÓD i w partii BYCZYNA” 
 
 
 
  Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie informuje, Ŝe zgodnie  
z regulacją art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych  - dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
Zmodyfikowany Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 
W związku z dokonaną modyfikacją jak wyŜej oraz zgodnie z regulacją art.38 ust.6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert o 7 dni: 
 
- termin składania ofert upływa w dniu 04.10.2006 roku o godz.11:00 
 
- otwarcie ofert nastąpi dnia 04.10.2006 roku o godz. 13:00. 
 
Do nowych terminów jak wyŜej naleŜy dostosować dokumenty wadialne. 
 
 
Załącznik:  
Formularz ofertowy stanowiący zał.nr 2 do SIWZ 
 
           Z powaŜaniem 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
FORMULARZ   OFERTOWY  

……………………… 
(pieczęć firmowa wykonawcy) 

     …………………., dnia …………. 
      (miejscowość) 

                                        
Oficjalna, pełna nazwa wykonawcy: 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Dokładny adres pocztowy wykonawcy: 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Pozostałe informacje o wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum): 
 
Nr NIP ............................................................... REGON ………….…………………………………… 
 
Nr konta bankowego................................................................................................................................... 
 
telefon .........................................................  fax …. ........................................................................... 
 
e-mail …………………………………………......................................................................................... 
 
Adres internetowy (URL) …………………...…………………………………………………………... 
 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe składamy niniejszą ofertę 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
(sprawa nr 26/2006/RZP) na: 

„ Wykonanie wyrobisk chodnikowych przygotowawczych dla rozcięcia pokładu 207  
w partii WSCHÓD i w partii BYCZYNA”       (w Zakładzie Górniczym SOBIESKI) 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie opisanym w SIWZ na następujących 

warunkach: 
Podatek VAT 

Lp. 
Przedmiot  

zamówienia 

Szacun- 
kowa 
i l o ś ć  

Cena 
jednostkowa  

netto 

Cena 
netto stawka 

[%]  
wartość 
[zł] 

Cena  
brutto  

1 2 3 4 5 6 7 8 (5+7) 

1. 
Wykonywanie 
wyrobisk 
korytarzowych  

8 220 
metrów 

Ceny z załącznika nr 5 
zawarte w 

TABELACH CEN 
JEDNOSTKOWYCH 

Nr T1÷ T8 
 

 
 
………………..  
załącznik nr 4 według 
TABELI Nr 2, tj. suma 
z TABEL Nr W1÷ W8 

……. ……..………... 

 
 
 
………….…………. 
załącznik nr 4 według 
TABELI Nr 2, tj. suma 
z TABEL Nr W1÷ W8 

2. 
Wykonywanie 
pozostałych  
robót 
 

1 000  
roboczo-
dniówek 

……………… 
 
…………..….. 

(kolumna.3 * kol.4) 
…… …………..….. ………………. 

Łącznie   [zł] …………… x …………. …………..…… 

 



Uwaga: 
• Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie bez wpływu na ceny jednostkowe 

oraz pozostałe warunki realizacji usługi. 
• PowyŜsze ceny uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu naleŜytego wykonania zamówienia. 
 
2. Cena wykonywania wyrobisk korytarzowych (poz.1) obliczona zgodnie z wzorami określonymi  

w załączniku nr 4 do SIWZ i uwzględnia w szczególności następujące koszty: 
a) robót przodkowych 
b) obsługi energo – mechanicznej, 
c) odwodnienia,  
d) przewietrzania,  
e) utrzymania wyrobisk, 
f) transportu materiałów i urządzeń w strefie przyprzodkowej, 
g) zabudowy urządzeń transportu i odstawy, ich obsługi, utrzymania i likwidacji, 
h) zabudowy urządzeń dostarczających media, ich utrzymania i likwidacji, 
i) pełnego nadzoru osób dozoru, 

 
3. Cena brutto oferty wynosi (słownie złotych): ……………………………………………………  

  ............................................................................................................................................................ 

4. Warunki płatności:   
� 60 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego; 

� datą zapłaty jest dzień obciąŜenia rachunku bankowego zamawiającego (w przypadku 
płatności przelewem) 

 
5. Termin realizacji zamówienia:  od dnia 01.01.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku.  

  
6. Okres gwarancji: 6 miesięcy  

  Gwarancja obejmować będzie jakość wykonania poszczególnych wyrobisk od daty  
 protokolarnego ich przekazania Zamawiającemu, po zakończeniu drąŜenia przez Wykonawcę. 

 
 Oświadczenia wykonawcy: 
 

7. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, Ŝe: 
a) - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
c) - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia. 
 
8. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt. 1-2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 

9. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

 
10. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
11. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
 

12. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 



13. Wadium w kwocie 450 000,00 zł zostało wniesione w dniu …………….……….      
w formie ……………………………….……………. (potwierdzenie wniesienia w załączeniu). 

 
14. Oświadczamy, Ŝe w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia przed 

zawarciem umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto oferty. 
 

15. Oświadczamy, Ŝe zatrudnimy osoby kierownictwa, dozoru ruchu oraz o szczególnych 
kwalifikacjach, które posiadać będą wymagane przepisami prawa geologicznego  
i górniczego uprawnienia do sprawowania czynności określonych przedmiotem zamówienia. 

 
16. Oświadczamy, Ŝe dysponujemy wolnymi mocami przerobowymi na dzień -1.01.2007 roku 

umoŜliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia.  
 

17. Oświadczamy, Ŝe podczas realizacji przedmiotu zamówienia będą stosowane zapisy  
pkt. 4.4.10 normy PN-N-18001:2004 „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Wymagania”. 

 
18. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  
 

 Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*  

 Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty  
wewnętrznej: 
…………..…………………………………………………………………………………….……/* 

      

 */ niepotrzebne skreślić 

    

19. Załącznikami do niniejszego „FORMULARZA OFERTOWEGO” są między innymi wypełnione 
„TABELE CEN JEDNOSTKOWYCH nr T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8” – w wersji papierowej 
i elektronicznej. (Wersja elektroniczna w postaci płyty CD, która będzie tak umieszczona w ofercie, aby 
zamawiający mógł uŜyć tej płyty przy sporządzaniu umowy nie naruszając jednocześnie zabezpieczenia 

oferty przed zdekompletowaniem).  
 
20. Wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia są załącznikami do niniejszego Formularza ofertowego 

i są zestawione w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: Lp, Nazwę dokumentu lub 
oświadczenia, Numer strony, na której się znajduje.  

 
 

                                                       
……….……………….…………………………….. 

                                                                          (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 


