
 
 

Zmiana  wymagań ofertowych. 
 (przetarg -  z zastosowaniem  aukcji elektronicznej)  

 
I. Zamawiający:  

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
" Zabudowa 2-ch rurociągów głównego odwadniania DN 400 od zrębu szybu „Janina III” do 
zbiornika zlewowego wód dołowych –ZG Janina”. 
 
Zgodnie z punktem IV, ust. 6 wymagań ofertowych wprowadza się zmiany do treści 
       wymagań ofertowych jn : 
 
Wymagania ofertowe, punkt III.13.i): 
jest: 
i) kserokopie: 

-kserokopie aktualnego Świadectwa kwalifikacji spawalniczych wydanego dla 
„Zakładu” Producenta na wykonanie konstrukcji spawanych klasy min. 2 lub dla 
instalacji (rurociągów) ciśnieniowych,  

- kserokopie świadectw kwalifikacyjnych spawaczy przewidzianych do zatrudnienia 
przy spawaniu rurociągu, 

- kserokopie certyfikatu systemu zarządzania jakością w przedmiocie zamówienia, 
- kserokopię dokumentu potwierdzającego ocenę zdolności oferenta jako zakładu 

remontowego wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze 
oceny dobrowolnej, potwierdzającej zdolność Wykonawcy do prowadzenia remontów 
w zakresie urządzeń, których przedmiot postępowania dotyczy. 

 
zmienia się na: 
 
i) kserokopie: 

-kserokopie aktualnego Świadectwa kwalifikacji spawalniczych wydanego dla 
„Zakładu” Producenta na wykonanie konstrukcji spawanych klasy min. 2 lub dla 
instalacji (rurociągów) ciśnieniowych,  

- kserokopie świadectw kwalifikacyjnych spawaczy przewidzianych do zatrudnienia 
przy spawaniu rurociągu, 

- kserokopie certyfikatu systemu zarządzania jakością w przedmiocie zamówienia, 
- kserokopię dokumentu potwierdzającego ocenę zdolności Oferenta wydanego przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej, 
potwierdzającego zdolność Oferenta do instalowania, montaŜu lub wykonywania 
remontów w zakresie urządzeń lub instalacji, których przedmiot postępowania 
dotyczy. 

 
 
Załącznik numer 1 do wymagań ofertowych, punkt IV.6) 
Jest  
Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty: 

- Certyfikat systemu zarządzania jakością w przedmiocie zamówienia. 
- Kserokopię dokumentu potwierdzającego ocenę zdolności oferenta jako zakładu 

remontowego wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny 
dobrowolnej, potwierdzającej zdolność Wykonawcy do prowadzenia remontów  
w zakresie urządzeń, których przedmiot postępowania dotyczy. 

 

 



 
 

zmienia się na: 
Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty: 

- Certyfikat systemu zarządzania jakością w przedmiocie zamówienia. 
- Kserokopię dokumentu potwierdzającego ocenę zdolności Oferenta wydanego przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej, 
potwierdzającego zdolność Oferenta do instalowania, montaŜu lub wykonywania 
remontów w zakresie urządzeń lub instalacji, których przedmiot postępowania dotyczy. 

 
 
Załącznik numer 2 do wymagań ofertowych, punkt 12.7. 
Jest  
Kserokopie dokumentów: 

- kserokopie aktualnego Świadectwa kwalifikacji spawalniczych wydanego dla 
„Zakładu” Producenta na wykonanie konstrukcji spawanych klasy min. 2 lub dla 
instalacji (rurociągów) ciśnieniowych, 

- kserokopie świadectw kwalifikacyjnych spawaczy przewidzianych do zatrudnienia przy 
spawaniu rurociągu, 

- kserokopie certyfikatu systemu zarządzania jakością w przedmiocie zamówienia, 
- kserokopię dokumentu potwierdzającego ocenę zdolności oferenta jako zakładu 

remontowego wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze 
oceny dobrowolnej, potwierdzającej zdolność Wykonawcy do prowadzenia robót  
w zakresie zabudowy instalacji i urządzeń, których przedmiot postępowania dotyczy. 

 
zmienia się na: 
Kserokopie dokumentów: 

- kserokopie aktualnego Świadectwa kwalifikacji spawalniczych wydanego dla 
„Zakładu” Producenta na wykonanie konstrukcji spawanych klasy min. 2 lub dla 
instalacji (rurociągów) ciśnieniowych, 

- kserokopie świadectw kwalifikacyjnych spawaczy przewidzianych do zatrudnienia przy 
spawaniu rurociągu, 

- kserokopie certyfikatu systemu zarządzania jakością w przedmiocie zamówienia, 
- kserokopię dokumentu potwierdzającego ocenę zdolności Oferenta wydanego przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej, 
potwierdzającego zdolność Oferenta do instalowania, montaŜu lub wykonywania 
remontów w zakresie urządzeń lub instalacji, których przedmiot postępowania dotyczy. 

 
 
PowyŜsza zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 
 
 
Załączniki: 
Nr 1- Załącznik nr 2 do wymagań ofertowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

Załącznik nr 2 do wymagań ofertowych 
WNIOSEK  O DOPUSZCZENIE DO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ W TRYBIE 

PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO 
WZÓR   OFERTY  TECHNICZNEJ 

 
1. Dane oferenta: 
    pełna nazwa oferenta:   …………………………………........ 

adres pocztowy:………………………………………………. 
2. Data sporządzenia oferty: ………………………………………………………... 

3. Przedmiot (zakres) oferty: ……………………………………………………….. 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: ..…………………….... 

5. Warunki transportu -transport własny oferenta i na koszt oferenta 

6. Okres gwarancji: 24 m-ce. 

7. Oświadczamy, Ŝe oferowana usługa jest wolna od wad prawnych. 

8. Oświadczamy, Ŝe podzespoły dostarczane przez Wykonawcę stanowiące elementy 
składowe instalowanych rurociągów będą towary fabrycznie nowe, pochodzące z 
produkcji w roku 2010. 

9. Oświadczamy, Ŝe posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

10. Oświadczamy, Ŝe posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

11.  Oświadczamy, Ŝe przeprowadziliśmy wizję lokalną z przedstawicielem 
Zamawiającego. 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

12.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ  
wykonywanych,  usług  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako 
termin złoŜenia ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem, usługom  stanowiącym przedmiot zamówienia, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców: 

zał. nr ........ 
 

12.2. Dokumenty potwierdzające, Ŝe te usługi, zostały   naleŜycie wykonane (Referencje): 
zał. nr ........ 

  12.3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakres 
wykonywanych  przez nich czynności:  



 
 

  zał. nr ........ 
 12.4. Wykaz (wraz z załączeniem kserokopii) dokumentów stwierdzających, Ŝe osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: 

  zał. nr ........ 
12.5 Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia. 
  zał. nr ........ 
12.6 Przedstawienie planu BIOZ zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

zał. nr ........ 
12.7 Kserokopie dokumentów: 

- kserokopie aktualnego Świadectwa kwalifikacji spawalniczych wydanego dla 
„Zakładu” Producenta na wykonanie konstrukcji spawanych klasy min. 2 lub dla 
instalacji (rurociągów) ciśnieniowych, 

-   kserokopie świadectw kwalifikacyjnych spawaczy przewidzianych do zatrudnienia 
przy spawaniu rurociągu, 

- kserokopie certyfikatu systemu zarządzania jakością w przedmiocie zamówienia,  

- kserokopię dokumentu potwierdzającego ocenę zdolności Oferenta wydanego 
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej, 
potwierdzającego zdolność Oferenta do instalowania, montaŜu lub wykonywania 
remontów w zakresie urządzeń lub instalacji, których przedmiot postępowania 
dotyczy. 

 
 
 

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

                                       (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
 


