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Jaworzno, dnia 8.12.2008 r. 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 
 
 

Sprawa nr 49/2008/EZP/AP 
 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Dostawy taśmy przenośnikowej i zgarniaczy dla potrzeb Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 
 

INFORMACJA  
O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 
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 „Dostawy taśmy przenośnikowej i zgarniaczy dla 
potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.  

 
Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1) Zamawiający dodaje w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Opis przedmiotu zamówienia, w pkt V - Opis części zamówienia nr 4: Taśma przenośnikowa  
z linkami stalowymi trudnopalna, podpunkty 4 i 5 o treści: 

4. Taśma będzie współpracowała z bębnami napędowymi przenośnika o średnicy  
1000 mm oraz bębnami zwrotnymi o średnicy 800 mm. 

5.  Wykonawca zapewni połączenie technologiczne taśmy dostarczonej z taśmą aktualnie 
uŜytkowaną typu GTP-ST-3150X-6/6-2-I-1200 mm wyprodukowana przez FTT Stomil 
Wolbrom w 2001 r. 

2) Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy: 

a)  w § 3 „Warunki gwarancji” ust. 3: 

� było: 

„3. Dla połączeń taśmy gwarancja będzie wynosić 24  miesiące od daty wykonania połączenia 
dla połączeń taśmy nowej”. 
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� otrzymuje brzmienie: 

„3.  Gwarancja dla połączeń taśmy wynosi: 

a) 24 miesiące od daty wykonania połączeń taśmy nowej dla części nr 1, 2, 3 
zamówienia”; 

b) 50 miesięcy od daty wykonania połączeń taśmy nowej dla części nr 4 zamówienia; 

c) 6 miesięcy od daty wykonania połączeń taśmy nowej z taśma przeznaczoną do 
wymiany dla części nr 4 zamówienia”.  

 

b)  w § 4 „Cena  i warunki płatności” ust. 1: 

� było: 

„1. Za odebrany towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszej umowy doliczając obowiązujący podatek VAT. Cena obejmuje równieŜ koszty 
transportu towaru do magazynu Zamawiającego, dostarczenie dokumentacji towaru oraz 
wykonanie połączeń wulkanizowanych dostarczonej taśmy trudnopalnej.”.  

� otrzymuje brzmienie: 

„1. Za odebrany towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszej umowy doliczając obowiązujący podatek VAT. Cena obejmuje 
równieŜ koszty transportu towaru do magazynu Zamawiającego, dostarczenie 
dokumentacji towaru oraz wykonanie połączeń wulkanizowanych dostarczonej taśmy 
trudnopalnej w ilości odpowiadającej ilości odcinków dostarczonej taśmy + dwa 
połączenia z taśma eksploatowaną, przeznaczona do wymiany”.  

 

  

 
 

 


