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Wykonawcy zainteresowani  udziałem  
w post ępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

Sprawa nr 39/2010/EEZP/AP 
 

 

 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę 4 sztuk przenośników taśmowych dla 
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 2010 r. Nr 113, poz. 759  
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  
4 sztuk przenośników taśmowych dla 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, punkt 4.2.14b, tiret pierwszy i czwarty. 

było: 

- przystosowane do zasilania z napięciem od 24 do 230VAC, 
- klosz wykonany z wysoko udarowego tworzywa sztucznego, 

 
nowe brzmienie: 

- przystosowane do zasilania z napi ęciem od 24 do 230VAC lub od 110  
do 230 VAC, 

- klosz wykonany z wysoko udarowego tworzywa sztuczne go lub szkła 
hartowanego. 
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2) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 4.6.7. - uwaga 

było: 

Długość trasy winna zapewnić skonfigurowanie przenośnika taśmowego o całkowitej długości 
710 m wraz z podzespołami wymienionymi w punktach od 4.6.1. do 4.6.6. 

nowe brzmienie: 

Długo ść trasy winna zapewni ć skonfigurowanie przeno śnika ta śmowego o całkowitej 
długo ści 320 m wraz z podzespołami wymienionymi w punktac h od 4.6.1. do 4.6.6. 

 

3) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – Załącznik nr 1a do SIWZ, tabela, pkt. XLI. 

było: 

XLI 
Linia kablowa 6 kV spełniająca wymagania 
wymienione w punkcie 4.6.15 Opisu przedmiotu 
zamówienia. 

TAK 
(podać długość jazdy 

wózka pętlicy) 
 

 
 nowe brzmienie: 

XLI 
Linia kablowa 6 kV spełniaj ąca wymagania 
wymienione w punkcie 4.6.15 Opisu przedmiotu 
zamówienia. 

TAK 
  

 
4) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 5.2.8.7. 

było: 

„WyposaŜona w komplet 5-ciu pomostów do wsiadania na taśmę górną i wysiadania z taśmy 
dolnej usytuowanych po lewej stronie przenośnika (patrząc za biegiem taśmy w kierunku 
wysięgnika) na obu ww. odcinkach wg poniŜej przedstawionego schematu:” 

nowe brzmienie: 

„Wyposa Ŝona w komplet 5-ciu pomostów, tj.: 5 pomostów do ws iadania na i 5 
pomostów do wysiada z ta śmy górnej oraz 5 pomostów do wsiadania na i 5 
pomostów do wysiadania z ta śmy dolnej, usytuowanych po lewej stronie przeno śnika 
(patrząc za biegiem ta śmy w kierunku wysi ęgnika) na obu ww. odcinkach wg poni Ŝej 
przedstawionego schematu” 

 
5) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – Załącznik nr 1b do SIWZ, tabela, pkt. IX, Lp.7. 

było: 

7. 

WyposaŜona w komplet 5-ciu pomostów do wsiadania 
na taśmę górną i wysiadania z taśmy dolnej 
usytuowanych po lewej stronie przenośnika (patrząc za 
biegiem taśmy w kierunku wysięgnika) na obu ww. 
odcinkach wg schematu przedstawionego w punkcie 
5.2.8.7. Opisu przedmiotu zamówienia. 

TAK  

 
 nowe brzmienie: 
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7. 

Wyposa Ŝona w komplet 5 -ciu pomostów, tj:  
5 pomostów do wsiadania na i 5 pomostów  
do wysiada z ta śmy górnej oraz 5 pomostów  
do wsiadania na i 5 pomostów do wysiadania  
z taśmy dolnej, usytuowanych po lewej stronie 
przeno śnika (patrz ąc za biegiem ta śmy w kierunku 
wysi ęgnika) na obu ww. odcinkach wg schematu 
przedstawionego w punkcie 5.2.8.7. Opisu 
przedmiotu zamówienia. 

 
TAK 

 
 

 
6) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 5.2.1.3. 

było: 

  Dwie przekładnie zębate kątowe typu K2F 500 o przełoŜeniu i = 39,601 lub równowaŜne, 
tj. spełniające warunki: 

nowe brzmienie: 

Dwie przekładnie z ębate kątowe typu K2SF 500 o przeło Ŝeniu i = 39,601 lub 
równowa Ŝne, tj. spełniaj ące warunki: 

 

7) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – Załącznik nr 1b do SIWZ, tabela, pkt. II, Lp.3. 

było: 

3. 

Dwie przekładnie zębate kątowe typu K2F 500  
o przełoŜeniu i = 39,601 lub równowaŜne, tj. 
spełniające warunki wymienione w punkcie 5.2.1.3 
Opisu przedmiotu zamówienia. 

TAK 
(podać typ, moc, 
przełoŜenie oraz 

gabaryty przekładni) 

 

 
 nowe brzmienie: 

3. 

Dwie przekładnie z ębate kątowe typu K2SF 500 
o przeło Ŝeniu i = 39,601 lub równowa Ŝne, tj. 
spełniaj ące warunki wymienione w punkcie 
5.2.1.3 Opisu przedmiotu zamówienia. 

TAK 
(poda ć typ, moc, 
przeło Ŝenie oraz 

gabaryty przekładni) 

 

 

8) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 5.2.2.3. 

było: 

  Dwie przekładnie zębate kątowe typu K2F 500 o przełoŜeniu i = 39,601 lub równowaŜne,  
tj. spełniające warunki wymienione w punkcie 5.2.1.3. 

nowe brzmienie: 

Dwie przekładnie z ębate kątowe typu K2SF 500 o przeło Ŝeniu i = 39,601 lub 
równowa Ŝne, tj. spełniaj ące warunki wymienione w punkcie 5.2.1.3. 

 

9) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – Załącznik nr 1b do SIWZ, tabela, pkt. III, Lp.3. 

było: 
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3. 

Dwie przekładnie zębate kątowe typu K2F 500  
o przełoŜeniu i = 39,601 lub równowaŜne, tj. 
spełniające warunki wymienione w punkcie 5.2.1.3 
Opisu przedmiotu zamówienia. 

TAK 
(podać typ, moc, 
przełoŜenie oraz 

gabaryty przekładni) 

 

 
nowe brzmienie: 

3. 

Dwie przekładnie z ębate kątowe typu K2SF 500 
o przeło Ŝeniu i = 39,601 lub równowa Ŝne, tj. 
spełniaj ące warunki wymienione w punkcie 
5.2.1.3 Opisu przedmiotu zamówienia. 

TAK 
(poda ć typ, moc, 
przeło Ŝenie oraz 

gabaryty przekładni) 

 

 

10) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – Załącznik nr 4 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8  
do SIWZ, § 1: 

było: 

Niniejsze Obowiązki stron w zakresie „Prawa Geologicznego i Górniczego” dotyczące wykonania 
przedmiotu umowy „Budowa dwóch rozdzielni 6kV dla potrzeb Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Janina”, precyzujące wzajemne zobowiązania stron 
umowy oraz ustalenia organizacyjno-techniczne, wynikające z obowiązujących przepisów, 
aktów wykonawczych. Prace związane z realizacją umowy będą wykonywane w okresie trwania 
umowy. Zakres i sposób wykonania prac będą wykonywane zgodnie z harmonogramem 
realizacyjnym prac montaŜowych. 

 
nowe brzmienie: 

Niniejsze Obowi ązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górnicze go dotycz ące 
wykonania przedmiotu umowy: 

• dostawa i monta Ŝ fabrycznie nowych 2 sztuk przeno śników ta śmowych o szeroko ści 
taśmy 1200 mm zgodnie ze specyfikacj ą stanowi ącą załącznik nr 1 do umowy (dotyczy 
części   nr 1 zamówienia),  

• dostawa i monta Ŝ fabrycznie nowego przeno śnika ta śmowego o szeroko ści taśmy  
1400 mm, przystosowanego do jazdy ludzi wraz z poda jnikiem ta śmowym o szeroko ści 
taśmy 2000 mm (dotyczy cz ęści nr 2 zamówienia), 

• dostawa fabrycznie nowego przeno śnika ta śmowego o szeroko ści taśmy 1000 mm 
(dotyczy cz ęści nr 3 zamówienia), 

precyzuj ące wzajemne zobowi ązania stron umowy oraz ustalenia organizacyjno-
techniczne, wynikaj ące z obowi ązujących przepisów, aktów wykonawczych. Prace 
związane z realizacj ą umowy b ędą wykonywane w okresie trwania umowy.  

 
11) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy dla części nr 2 
zamówienia.  

było: 

lp. 4 – Rozdzielnica średniego napięcia typu ….. (zgodnie z wymaganiami określonymi  
w załączniku nr 1 do SIWZ  -  Opis przedmiotu zamówienia) – szt. 1 

nowe brzmienie: 

lp. 4 – Rozdzielnica średniego napi ęcia typu ….. (zgodnie z wymaganiami 
określonymi w zał ączniku nr 1 do SIWZ  -  Opis przedmiotu zamówienia)  – szt. 2 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ -_ Formularz ofertowy (po zmianie) stanowi załącznik nr 1  
do niniejszego pisma. 
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Terminy i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 


