
 

Jaworzno, dnia 26.11.2009 r. 
 

  
Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu 
o udzielenie przedmiotowego 
zmówienia 
 
 

Sprawa nr 53/2009/EEZP/AW 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych 
dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla Zakładów Górniczych 
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 
„Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy 
wyrobisk korytarzowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  

  
Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

1. Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 
pkt 2 Szczegółowy opis – wspólny dla wszystkich części zamówienia,  poprzez zmianę treści 
ppkt. 10.): 

 
dotychczasowe brzmienie: 
 
10.) Wyroby muszą spełniać warunki ogólne bezpieczeństwa produktów ustawy z dnia 12 
grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229 poz. 2275  
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(Dz. U. nr 166 poz. 1360 oraz Dz. U. z 2003 r. nr 170 poz. 1652 z późniejszymi zmianami) 
oraz wymagania normy PN-G-15000-7 z 1996 r. (Obudowa chodników odrzwiami podatnymi 
z kształtowników korytkowych -- Rozpory stalowe dwustronnego działania - Wymagania  
i badania). 
 
nowe brzmienie: 
 
10.) Wyroby muszą spełniać warunki ogólne bezpieczeństwa produktów ustawy z dnia 12 
grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229 poz. 2275  
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 



 

(Dz. U. nr 166 poz. 1360 oraz Dz. U. z 2003 r. nr 170 poz. 1652 z późniejszymi zmianami). 
Wyroby muszą spełniać wymagania normy PN-G-15000-7 z 1996 r. (Obudowa chodników 
odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych - Rozpory stalowe dwustronnego 
działania - Wymagania i badania) z wyłączeniem wymagań normy w zakresie pkt. 3.5. dla 
rozpory do obudowy V29, L=300 mm oraz dla rozpory do obudowy V32/V36, L=300 mm 
 

2. Zamawiający dokonuje zmiany w:  
 

Załączniku  nr 1 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
poprzez skreślenie z punktu 2 tego załącznika – Szczegółowy opis -wspólny dla wszystkich części 
zamówienia:  
rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 9 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm  
do obudowy V29  oraz 
rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 15 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm  
do obudowy V32/V36. 
 
Załączniku nr 2 do SIWZ- FORMULARZ OFERTOWY  
poprzez skreślenie z punktu I tego załącznika – CENA OFERTY:  
rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 9 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm  
do obudowy V29  oraz 
rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 15 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm  
do obudowy V32/V36. 


