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Jaworzno, dnia 9.01.2008 r. 
 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 
 

Sprawa nr 47/2007/EZP/AP 
 
 
 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dr ąŜenie wyrobisk górniczych 
przygotowawczych w pokładzie 116/2, 118, 119/2 i 203/3, 4 w Południowym Koncernie 
Węglowym S.A. -  Zakład Górniczy JANINA w LibiąŜu”. 

 
 

MODYFIKACJA SIWZ  
I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
 

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) Zamawiający – Południowy 
Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dr ąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych  
w pokładzie 116/2, 118, 119/2 i 203/3, 4 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. -  Zakład Górniczy 
JANINA w LibiąŜu”  oraz dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.  

Treść modyfikacji SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert: 

-  termin składania ofert:  do dnia 18 stycznia 2008 r. do godz. 9:00. 

-  termin otwarcia ofert:   dnia 18 stycznia 2008 r. o godz. 10:00. 

Miejsca składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
 
Załącznik nr 1  
Modyfikacja treści  SIWZ 
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Załącznik nr 1 
do pisma z dnia 9.01.2008 r. 

 
MODYFIKACJA TRE ŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH W ARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

 
 

Sprawa nr 47/2007/EZP/AP 
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dr ąŜenie wyrobisk górniczych 

przygotowawczych w pokładzie 116/2, 118, 119/2 i 203/3, 4 w Południowym Koncernie 
Węglowym S.A. -  Zakład Górniczy JANINA w LibiąŜu”. 

 
 

Zmianie ulegają następujące postanowienia SIWZ: 
 
1. Sekcja XI ust.3 pkt 10 SIWZ: 
 
było:  
„…. – Nie otwierać przed dniem 11.01.2008 r. godz. 10:00 – otwarcie komisyjne”. 
nowe brzmienie:  

 „…. – Nie otwierać przed dniem 18.01.2008 r. godz. 10.00 – otwarcie komisyjne”. 

 

2. Sekcja XI ust.4 SIWZ:  
 

było: 

„Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,  
w budynku zarządu II piętro – pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych – w terminie  
do dnia 11.01.2008 r. do godz. 9:00.” 

nowe brzmienie: 

Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,  
w budynku zarządu II pietro – pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych –  
w terminie do dnia 18.01.2008 r. do godz. 9:00. 

 

3. Sekcja XI ust.6 SIWZ: 
 

było: 

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2008r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, budynek zarządu – I piętro, sala konferencyjna, pokój nr 8.” 

nowe brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.01.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, budynek zarządu – I piętro, sala konferencyjna, pokój nr 8.” 
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4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy: 
 
a)  W tabeli – cena oferty stanowiącej pkt I formularza ofertowego usuwa się kolumnę 5 – cena 
jednostkowa netto. 
 
b)   W pkt I formularza ofertowego dodaje się zdanie o treści: 
• Cena wykonania zleconych robót dniówkowych (poz. 2) została obliczona iloczynem ilości 

roboczodniówek i wartości jednej roboczodniówki określonej w wysokości …………………. zł.  

c)  W Załączniku nr 1a do SIWZ – Tabela 2 w opisie tabel przyjęto oznaczenia „Tabela W1… 
do W8”, które winno brzmieć „Tabela U1… do U8”.   
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
(po modyfikacji) 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
……………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

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

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

43-600 Jaworzno, ul . Grunwaldzka 37 
 
 
 

OFERTA 
 

 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa nr 47/2007/EZP/AP) 

na: 
 

DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w pokładzie  
116/2, 118, 119/2 i 203/3, 4 w Południowym Koncernie Węglowym S.A.  

-  Zakład Górniczy JANINA w Libi ąŜu. 
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I.  CENA OFERTY 
 
 

lp Przedmiot zamówienia. 
Jedn. 
miary 

Ilość  
[j.m.] 

Cena netto 
[zł] 

Stawka 
podatku VAT 

zastosowana do 
obliczenia ceny 

brutto [%]  

Cena brutto 
[zł] 

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

1 

DrąŜenie wyrobisk górniczych 
przygotowawczych w pokładzie 
116/2, 118, 119/2 i 203/3, 4  
w Południowym Koncernie 
Węglowym S.A. Zakład Górniczy 
JANINA w LibiąŜu 

mb 6230  %  

2 

 
Wykonywanie zleconych robót 
dniówkowych 
 

rbdn 2000  %  

 
Łączna cena zamówienia: 

 
 x  

 
Łączna cena brutto zamówienia (słownie złotych):  

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

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

w tym łączna cena netto zamówienia  (słownie złotych):  

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Uwaga: 

• Cena wykonania zleconych robót dniówkowych (poz. 2) została obliczona iloczynem ilości 
roboczodniówek i wartości jednej roboczodniówki określonej w wysokości …………………. zł.  

• Załącznikami do niniejszego formularza są wypełnione tabele (U1 do U8) określające sposób 
obliczenia ceny oferty  w zakresie robót przygotowawczych w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe, 
oraz tabela dotycząca sposobu obliczenia całej wartości drąŜenia wyrobisk (zał. nr 1a do SIWZ, 
tabela nr 2). Tabele naleŜy sporządzić w formie dokumentu na papierze oraz w załączonej  
do oferty formie elektronicznej (program excel), umoŜliwiającej wykorzystanie przy sporządzaniu 
umowy.  

• PowyŜsze ceny uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu naleŜytego wykonania umowy 
określone  w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
II.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

od dnia 1.04.2008 r. do dnia 31.12.2009 r. 
 
 
III.   OKRES GWARANCJI: 

Na wykonane usługi Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum ……. miesięcy od daty  
podpisania protokołu przekazania przez Wykonawcę wyrobiska Zamawiającemu. 
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IV.    WARUNKI PŁATNO ŚCI: 

• Termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury.  

• Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
 

V.   OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1. 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. 

2. Oświadczamy, Ŝe spełniamy wymogi określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – opis przedmiotu zamówienia.  

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

4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału Podwykonawców. 

6. Oświadczamy, Ŝe dysponujemy wolnymi mocami przerobowymi  umoŜliwiającymi realizację 
przedmiotu zamówienia. 

7. Oświadczamy, Ŝe dysponujemy pracownikami w branŜy górniczej, mechanicznej, elektrycznej  
w liczbie odpowiedniej do obłoŜenia min. dwóch przodków kombajnowych przez cztery zmiany  
na dobę, posiadającymi: 

a) stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk ujętych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
11.06.2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu 
zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w 
ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. Nr 84, poz. 775  z 
późn. zmianami), 

b) kwalifikacje niezbędne do uzyskania upowaŜnień KRZG dla wykonywania czynności 
niezbędnych przy prowadzeniu robót przez oddział robót przygotowawczych, 

c) doświadczenie zawodowe niezbędne przy wykonywaniu robót stanowiących przedmiot 
zamówienia. 

8. Oświadczamy, Ŝe dostarczymy zaświadczenia kwalifikacyjne, stwierdzenia kwalifikacji  
i upowaŜnienia KRZG wydane w oparciu o obowiązujące przepisy pracowników przewidzianych  
do realizacji umowy oraz zaświadczenia o odbyciu wymaganego przeszkolenia nie później niŜ 7 dni 
przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. Oświadczamy, Ŝe dysponujemy urządzeniami przodkowymi niezbędnymi do prowadzenia dwóch 
przodków, zgodnie z wykazem urządzeń stanowiącym załącznik nr ….. do oferty.  

10. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie ………..…......…  zł zostało wniesione w dniu 
...........…………      
w formie ……………………………………………………………………………….……………. 
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11. 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 

 

 

 

 

                                                                                      ……….……………….……………………………..
      (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁ ĄCZNIK Nr 1a  -  Tabela nr 2 
  (po modyfikacji) 

OBLICZENIE CENY OFERTY 
wykonywanie wyrobisk korytarzowych 

   

Cena netto [zł] całości oferty stanowi sumę cen netto (z wiersza RAZEM CENA 
NETTO) tabel U1; U2, U3, U4; U5; U6; U7; U8 

   
   

Numer tabeli Cena netto  [zł] Cena brutto  [zł] 
U1     
U2     
U3     
U4     
U5     
U6     
U7     
U8     

RAZEM     
   
Czas pracy:  300  minut   
   

Tabela U1  -  Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonej do 20% drąŜone przy           
uŜyciu kombajnu. 

Tabela U2  -  Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonej od 20% do 
50% drąŜone przy uŜyciu kombajnu. 

Tabela U3  -  Wyrobisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonej od 50% do 
80% drąŜone przy uŜyciu kombajnu. 

Tabela U4  -  Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonej powyŜej 80% drąŜone 
przy uŜyciu kombajnu. 

Tabela U5  -  Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonej do 20% drąŜone przy 
uŜyciu materiału wybuchowego. 

Tabela U6  -  Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonej od 20% do 
50% drąŜone przy uŜyciu materiału wybuchowego. 

Tabela U7  -  Wyrobisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonej od 50% do 
80% drąŜone przy uŜyciu materiału wybuchowego. 

Tabela U8  -  Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonej powyŜej 80% drąŜone 
przy uŜyciu materiału wybuchowego. 
 


