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Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu 
o udzielenie przedmiotowego 
zmówienia 
 
 

Sprawa nr 42/2009/EEZP/IZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę strzemion do łączenia elementów obudowy 
chodnikowej z kształtowników typu „V’ na potrzeby Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”  

 

ZMIANA   TRE ŚCI   SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający- Południowy 
Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej z 
kształtowników typu „V’ na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  

 
Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1) Zamawiający dokonuje zmiany treści § 3 Załącznika nr 4 do SIWZ stanowiącego projekt 

umowy, polegającej na dodaniu zapisu o treści: 
 
 „8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zakupów towarów, o których mowa  

w § 1 ust 1,  według swoich potrzeb, w związku z czym łączna wartość towarów zakupionych 
na podstawie niniejszej umowy moŜe być niŜsza niŜ określona w § 3 ust. 2 i Wykonawcy nie 
będą z tego tytułu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia, w szczególności odszkodowawcze. 
Strony ustalają jednak, Ŝe łączna wartość towarów zakupionych przez Zamawiającego od 
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie będzie niŜsza niŜ  
70% wartości określonej w § 3 ust. 2. 

 
2) Zamawiający dokona zmiany treści § 2 załącznika nr 4 do SIWZ stanowiącego projekt 

umowy, polegającej na zmianie brzmienia ust. 9 oraz na dodaniu ust. 11,14,15,16,17 o treści: 
 
dotychczasowe brzmienie: 
 

„9. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeprowadzenie badań kontrolnych dostarczonych towarów  
w zakresie zgodności z odpowiednią, przedstawioną w postępowaniu przetargowym 
dokumentacją (normą, certyfikatem lub specyfikacją techniczną). W przypadku negatywnego 
wyniku badania Wykonawca poniesie jego koszty i zostanie wezwany do wymiany produktu 
wadliwego na zasadach określonych w ust. 6, na produkt wolny od wad, o deklarowanej  



 

w postępowaniu przetargowym jakości. O zakresie badań, numerze dokumentu dostawy oraz 
nazwie jednostki badawczej Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą faksową równocześnie 
z przekazaniem towarów do badań.” 
 

nowe brzmienie: 
 

9. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeprowadzenie badań kontrolnych dostarczonych towarów 
w zakresie zgodności z odpowiednią, przedstawioną w postępowaniu przetargowym 
dokumentacją (normą, certyfikatem lub specyfikacją techniczną). W przypadku 
negatywnego wyniku badania Wykonawca poniesie jego koszty i zostanie wezwany  
do wymiany produktu wadliwego na zasadach określonych w ust. 6 na produkt wolny  
od wad, o deklarowanej w postępowaniu przetargowym jakości. W przypadku badania 
potwierdzającego zgodność dostarczonych towarów z dokumentacją przedstawioną  
w postępowaniu przetargowym koszty badań ponosi Zamawiający. 

 
11. Zamawiający z wyprzedzeniem 3 dni roboczych poinformuje Wykonawcę drogą faksową lub 

elektroniczną o: 
     1)  terminie pobrania próbki do badań, 
     2) rodzaju towaru objętego badaniem, 
     3) numerze dokumentu dostawy partii towaru podlegającego badaniom, 
     - wskazując jednocześnie specjalistyczną jednostkę badawczą (akredytowaną jednostkę 

uprawnioną do certyfikowania wyrobów lub akredytowane przez Polskie Centrum 
Akredytacji laboratorium badawcze, albo laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie 
kompetencji wydane przez jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów), w której 
przeprowadzone zostaną badania kontrolne dostarczonych towarów. 

 
14. Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu próbki towaru do badań oraz jej 

oznaczenia w dogodny dla niego sposób. 
15. Z pobrania próbki towaru do badań sporządza się stosowny protokół zawierający  

co najmniej informacje określone w ust. 11, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

16. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu próbki towaru  
do badań, protokół, o którym mowa w ust. 15, sporządza się bez jego podpisu, a Wykonawcy 
nie przysługuje prawo wniesienia zastrzeŜeń dotyczących sposobu jej pobrania. 

17. W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o której 
mowa w ust. 11, wady towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu 
Zamawiającego kosztami wynikającymi z demontaŜu i wytransportowania towaru z dołu 
kopalni obciąŜony zostanie Wykonawca na podstawie faktury Zamawiającego sporządzonej 
w oparciu o wykonaną przez niego kalkulację kosztów. 

 


