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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373524-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Jaworzno: Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych

2010/S 245-373524

Południowy Koncern Węglowy S.A., ul. Grunwaldzka 37, Wydział Zamówień Publicznych, attn: Iwona
Zubel, POLSKA-43-600Jaworzno. Tel.  +48 326185302. E-mail: iwona.zubel@pkwsa.pl. Fax  +48 326150862.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.11.2010, 2010/S 221-338852)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:43600000
Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych.

Zamiast:

VI.3) Informacje dodatkowe

Pozostałe wymagania zamawiającego oraz dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć w ofercie, celem
potwierdzenia spełnienia tych wymagań.

— pkt 4 ppkt 2.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem kombajnu ścianowego/chodnikowego, dla którego części
zamienne oferuje:

— autoryzację Producenta kombajnu ścianowego/chodnikowego lub jego pisemna zgoda.

O możliwości zastosowania oferowanych przez Wykonawcę części zamiennych do kombajnu ścianowego/chodnikowego/
* dla którego oferuje części zamienne.

Lub dokumentu w postaci:

— kserokopii certyfikatu zgodności wydanego przez uprawnioną jednostkę do oceny przedmiotu zamówienia,
potwierdzające zgodność wyrobu z dokumentacją.

Techniczną, normami oraz możliwość bezpiecznego stosowania przedmiotu zamówienia w zakładach górniczych,

Oraz oświadczenia o treści:

„Oświadczamy, że oferowane przez nas części zamienne mogą być bezpiecznie stosowane w kombajnach ścianowych/
chodnikowych/* Zamawiającego”.

(wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ).

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 20.12.2010 (14:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.12.2010 (10:00)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert: 21.12.2010 (11:00)

Powinno być:

VI.3) Informacje dodatkowe

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373524-2010:TEXT:PL:HTML
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Pozostałe wymagania zamawiającego oraz dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć w ofercie, celem
potwierdzenia spełnienia tych wymagań.

— pkt 4 ppkt 2.

2.W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem kombajnu ścianowego/chodnikowego, dla którego części
zamienne oferuje:

— autoryzację Producenta kombajnu ścianowego/chodnikowego lub jego pisemna zgoda.

O możliwości zastosowania oferowanych przez Wykonawcę części zamiennych do kombajnu ścianowego/chodnikowego/
* dla którego oferuje części zamienne.

Lub dokumentu w postaci:

— kserokopii certyfikatu zgodności dla części zawartych w podstawowym zakresie zamówienia, wydanego przez
uprawnioną jednostkę do oceny przedmiotu zamówienia, potwierdzające zgodność wyrobu z dokumentacją techniczną,
normami oraz możliwość bezpiecznego stosowania przedmiotu zamówienia w zakładach górniczych.

Oraz oświadczenia o treści:

„Oświadczamy, że oferowane przez nas części zamienne mogą być bezpiecznie stosowane w kombajnach ścianowych/
chodnikowych/* Zamawiającego”.

(wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ).

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 6.1.2011 (14:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 7.1.2011 (10:00)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert: 7.1.2011 (11:00)

Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


