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                                                                                                           Jaworzno, dnia 10.08.2009 r. 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 
 

Sprawa nr 26/2009/EEZP/AP 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dr ąŜenie wyrobisk przygotowawczych dla uruchomienia 
ściany nr 337 w pokładzie 209 w Południowym Koncernie Węglowym S.A.  
– Zakład Górniczy SOBIESKI”. 

 
 
 

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 „Dr ąŜenie wyrobisk 
przygotowawczych dla uruchomienia ściany nr 337 w pokładzie 209 w Południowym Koncernie 
Węglowym S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.  

 
Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1) Zamawiający dokonuje wykreślenia zapisów dotyczących zabezpieczenia naleŜytego 

wykonania umowy w sekcji XI pkt 2 SIWZ.  

było: 

1. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy  
 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wymagane będzie wniesienie przed 
terminem zawarcia umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, zwanego dalej 
zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto moŜe być wniesione  
w następującej formie: 

a) pienięŜnej, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie takiej kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pienięŜnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b) ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

3.    Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacać na konto Zamawiającego w banku  
        Bank PEKAO S.A. I Oddział w Jaworznie nr 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309 

  natomiast w pozostałej akceptowanej formie naleŜy składać w Jaworznie przy  
ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej parter - pokój nr 6 Wydział 
Finansowy w godz. 7.00- 15.00) przed zawarciem umowy. 

4.  Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pienięŜnej przyjmuje się dzień uznania 
rachunku Zamawiającego. 

5.    Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminach ustawowych zgodnie z regulacją art. 
151 ustawy. 

 
nowe brzmienie: 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana nie będzie wymagane wniesienie 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

 

2) Zamawiający dokonuje wykreślenia § 12 umowy dotyczącego zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy.  

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

 
 
 
 
  

 


