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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę przenośnika taśmowego B-1200 z wyposaŜeniem elektrycznym i automatyką dla 
potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI” 

 

 
INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓ W ZAMÓWIENIA  

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 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 przenośnika taśmowego B-1200 
z wyposaŜeniem elektrycznym i automatyką dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego 
S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”. 

Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia - Załącznik nr 1a do SIWZ pkt. 18 

było: 

18. Wyłącznik stycznikowy w wykonaniu normalnym typu WSA-40P  - 1 szt.   
lub równowaŜny tj: 

 
nowe brzmienie: 

18. Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu WSA-40  - 1 szt.  
 lub równowaŜny tj: 



 

2) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 21. lit. a) 

było: 

„a) musi posiadać wszystkie niezbędne elementy automatyki dla przenośnika  
o długości 700m”, 

 
nowe brzmienie: 

„a)  musi posiadać wszystkie niezbędne elementy automatyki wraz z okablowaniem dla 
przenośnika o długości 700m”, 

 

3) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia - Załącznik nr 1a do SIWZ pkt. 21. lit. a) 

było: 

a) musi posiadać wszystkie niezbędne elementy automatyki dla przenośnika  
o długości 700m  

 
nowe brzmienie: 

a) musi posiadać wszystkie niezbędne elementy automatyki wraz z okablowaniem 
dla przenośnika o długości 700m  

 

 
Załącznik: 
Zmieniony Załącznik nr 1a do SIWZ- Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań 
i parametrów technicznych 


