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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Obsługę informatyczną na zasadzie outsourcingu informatycznych systemów dziedzinowych 
eksploatowanych w Południowym Koncernie Węglowym 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 „Obsługę informatyczną na zasadzie outsourcingu informatycznych 
systemów dziedzinowych eksploatowanych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”. 

Zamawiający wykreśla z sekcji C.1 p. 1.3 oraz z sekcji C.2. p.3.1 SIWZ zapis: 
„GMX”. W sekcji C.2. p.3.1 SIWZ litera c) staje się literą b), a litera d) staje się literą c). 

W związku ze zmianami dokonanymi w SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 8 do 
SIWZ. Zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 02.09.2009 r. 
 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ (po zmianie) 
(wzór) 

 
………………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
……………………, dnia……………… 

              (miejscowość) 
 
 

OŚWIADCZENIA    WYKONAWCY 
dotyczące zdolności technicznej 

 
w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę informatyczną na zasadzie outsourcingu 
informatycznych systemów dziedzinowych eksploatowanych  
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - sprawa nr  31/2009/EEZP/AP. 

 
 
 
1) Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału 

podwykonawców /* 
 

Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców /*  
Zakres zamówienia, jaki  zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*  

 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 

  

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić 

 

2) Oświadczamy, Ŝe dysponujemy osobami w ilości wymaganej przez Zamawiającego, posiadającymi kompetencje 
z zakresu obsługi i administracji: 
 

2.1. dla części 1 zamówienia/**: 

a)  FKX 

b)  GMX 

c)  STX 

d)  NAVIGATOR 
 

2.2.  dla części 2 zamówienia /** 

a)  ISOTiP 

b)  Zapotrzebowania 



 

c)  Zamówienia 
 

2.3.  dla części 3 zamówienia /** 

a)  ISSW 

b)  ISKP 

c)  RCP 

 
3)   Oświadczamy, Ŝe posiadamy: 

-   dostęp i prawo do modyfikacji kodu aplikacji/**   

     lub  

-    zawartą umowę z podmiotem posiadającym dostęp i prawo do modyfikacji kodu aplikacji na 
realizacje zleceń w zakresie modyfikacji w/w kodu aplikacji (opieka informatyczna), w całym 
okresie obowiązywania umowy /**: 

3.1.  dla części 1 zamówienia /** 

a)  FKX 

b)  STX 

c)  NAVIGATOR 
3.2.  dla części 2 zamówienia /** 

a)  ISOTiP 

b)  Zapotrzebowania 

c)  Zamówienia 
3.3.  dla części 3 zamówienia /** 

a)  ISSW 

b)  ISKP 

c)  RCP 
 

**/ niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 
……….……………….…………………………….. 

                                                                          (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
 


