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Jaworzno, dnia 15.11.2006 r. 
 
 

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
 
 

Sprawa nr 37/2006/RZP 
 
 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę w 2007 roku 
przenośnika zgrzebłowego podścianowego dla potrzeb ZG Sobieski. 

 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający – Południowy 
Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę w 2007 roku przenośnika zgrzebłowego podścianowego dla 
potrzeb ZG Sobieski”. Treść modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 
W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
Zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert: 
-  termin składania ofert:  6 grudnia 2006 r. do godz. 11.00. 
-  termin otwarcia ofert: 6 grudnia 2006 r. godz. 13.00. 
Miejsca składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian do wskazanych w SIWZ. 
 
 

                                              
 
 
 
 
Załącznik nr 1  
Modyfikacja treści  SIWZ 
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Załącznik nr 1 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Sprawa nr 37/2006/RZP 
 
Dotyczy: „Dostawa w 2007 roku przenośnika zgrzebłowego podścianowego dla potrzeb  
                 ZG Sobieski”. 

 
 

Zmianie ulega treść zapisów następujących punktów: 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 
 
• 2.1.16. wymiana wału napędowego bez konieczności demontaŜu jednostek napędowych;  

na zapis: 

2.1.16. wymiana wału napędowego bez konieczności ingerencji w mocowanie jednostek 
napędowych z kadłubem napędu; 

 
• 2.3.3. wyposaŜenie w osprzęt elektryczny  - licznik obrotów, bramka najazdowa, 

            czujniki magnetyczne;  

na zapis: 

2.3.3. wyposaŜenie w osprzęt elektryczny    - licznik obrotów (lub inne równorzędne           
rozwiązanie techniczne spełniające 
wymagania norm i przepisów), bramka 
najazdowa, czujniki magnetyczne  

 
• 2.4.15. komplet rynien przegiętych + modułowych 

na zapis: 

2.4.15. Komplet rynien niepowtarzalnych (przegiętych bądź nietypowych) 

 
• 2.4.16. rolka zwrotna stacji zwrotnej o średnicy 630 mm. 

na zapis: 

2.4.16. bęben stacji zwrotnej o średnicy 600 – 650 mm.  

 
• 2.7.1.Wykonawca zabezpieczy dostawę stacji zwrotnej PZP z dwoma sąsiadującymi z nią 

członami trasy do wskazanego przez Zamawiającego Wykonawcy PZS  
(w uzgodnionym terminie ) w celu dostosowania belki lub płyty podnapędowej PZS 
do połączenia na sztywno z trasą PZP oraz dostosowania zastawek i osłon na 
połączeniu PZS – PZP. 

na zapis: 

2.7.1.  Wykonawca dostarczy stację zwrotną PZP z trzema sąsiadującymi z nią członami trasy 
do Zamawiającego ( w uzgodnionym terminie ) w celu dostosowania belki lub płyty 
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podnapędowej PZS do połączenia na sztywno z trasą PZP oraz dostosowania zastawek 
i osłon na połączeniu PZS – PZP. 

 
• Skreśla się punkt: 2.1.29. wyposaŜony w dodatkowe zastawki bezpośrednio za odkładnią 

na długości jedn.  napędowej PZS oraz  konstrukcji przesypu; 
• W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dodaje się punkty: 

 2.1.37.  w ramach dostawy przenośnika ma wchodzić owęŜowanie i oczujnikowanie do                
układu chłodzenia silników elektrycznych. 

2.2.6. przenośnik, który będzie współpracował ze stacją najazdową będzie miał sztywny 
most. Najazdowa stacja zwrotna ma być wyposaŜona w układy korekcji pionowej  
i poziomej. Układ korekcji poziomej, ma mieć moŜliwość rozparcia. 

 
Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy:  

§ 7. GWARANCJA I SERWIS  

• 7. Na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji elementy, Wykonawca udzieli 
gwarancji na takich samych zasadach jak na urządzenia wchodzące w skład dostawy. 

na zapis: 

7.   Na wymienione w ramach gwarancji elementy, Wykonawca udzieli gwarancji na             
takich samych zasadach jak na urządzenia wchodzące w skład dostawy. 

 

§ 8. DOKUMENTACJA 

• 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 30 dni przed rozpoczęciem terminu   
pierwszej dostawy: DTR poszczególnych urządzeń przedmiotu dostawy  
(po 3 egzemplarze + po 1 egzemplarzu w formie elektronicznej). 

na zapis: 

1.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 30 dni przed rozpoczęciem terminu pierwszej  
dostawy: instrukcje (w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/09/EWG)  
poszczególnych urządzeń przedmiotu dostawy (po 3 egzemplarze + po 1 egzemplarzu  
w formie elektronicznej). 

 

• 2.c)   instrukcje (w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/09/EWG) - 3 szt. oraz 
instrukcje  określające kryteria zuŜycia poszczególnych elementów i podzespołów 

na zapis: 

2.c)  instrukcje określające kryteria zuŜycia poszczególnych elementów i podzespołów  
(po 3 egzemplarze + po 1 egzemplarzu w formie elektronicznej). 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 

• pkt X.3.9 SIWZ „…. – Nie otwierać przed dniem 24 listopada 2006 r. godz. 13.00 – 
otwarcie komisyjne”. 

na zapis: 
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X.3.9 SIWZ „…. – Nie otwierać przed dniem 6 grudnia 2006 r. godz. 13.00 – otwarcie 
komisyjne”. 

 

• pkt X.4.  Miejsce i termin składania ofert 

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 24 listopada 2006 r. do godz. 11.00. 

na zapis: 

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 6 grudnia 2006 r. do godz. 11.00. 

 

• pkt X.6. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 listopada 2006 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, budynek zarządu – I piętro, sala konferencyjna, pokój nr 8 

na zapis: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 grudnia 2006 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, budynek zarządu – I piętro, sala konferencyjna, pokój nr 8 

 


