
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych 
 
 

nr 16/13  -  Wyłonienie podmiotów wykonujących: dokumentacje projektowo-kosztorysowe, opinie, 
ekspertyzy, analizy, operaty szacunkowe i inne opracowania związane z profilaktycznym zabezpieczeniem  
i usuwaniem szkód górniczych w budynkach i innych obiektach budowlanych i inżynieryjnych, liniowych, 
gruntach rolnych i leśnych spowodowanych ruchem Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A., w tym: 
 

Zadanie nr 1: Dokumentacje projektowo-kosztorysowe na roboty naprawcze w obiektach kubaturowych 
(inwentaryzacja obiektu + inwentaryzacja uszkodzeń + opracowanie technologii naprawy + opracowanie 
kosztorysu inwestorskiego). 
Zadanie nr 2: Dokumentacje projektowo-kosztorysowe na profilaktyczne zabezpieczenie obiektów 
kubaturowych i innych (inwentaryzacja budowlana + technologia wzmocnienia + projekt wzmocnienia + 
kosztorys inwestorski) dla celu uzyskania pozwolenia na budowę. 
Zadanie nr 3: Dokumentacje projektowo-kosztorysowe na roboty specjalistyczne: roboty drogowe, 
melioracyjne, geodezyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, kolejowe, itp. 
Zadanie nr 4: Opinie i ekspertyzy budowlane, hydrogeologiczne, hydrologiczne, geologiczno-górnicze,  
rolne i leśne. 
Zadanie nr 5: Inwentaryzacje obiektów budowlanych, określenie odporności statycznej i dynamicznej 
obiektów budowlanych kubaturowych i liniowych. 
Zadanie nr 6: Wyceny wartości technicznej  wraz z kosztami robót rozbiórkowych i odzyskiem materiałów 
dla obiektów budowlanych uszkodzonych wskutek ruchu zakładu górniczego. 
Zadanie nr 7: Analizy techniczno-ekonomiczne związane z usuwaniem szkód spowodowanych ruchem 
zakładu górniczego. 
Zadanie nr 8: Weryfikacje dokumentacji kosztorysowych dotyczących naprawy szkód górniczych oraz 
zwrotu kosztów dodatkowych zabezpieczeń obiektu na szkody górnicze wraz z opracowaniem koreferatu. 
Zadanie nr 9: Opinie i ekspertyzy w zakresie występowania i wpływu wstrząsów górotworu na obiekty 
budowlane. 
Zadanie nr 10: Operaty szacujące straty w uprawach rolnych. 
Zadanie nr 11: Operaty szacujące straty w uprawach leśnych. 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013r.   
  
Pisemne oferty w  zaklejonych  i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy  przetargu należy 
składać do dnia 06.02.2013r. w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. 14.00.  
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze  zapoznanie się  z  wymaganiami ofertowymi,  
które są dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl, jak również wpłata wadium w wysokości:  
dla oferty kompleksowej: 31 500 zł, w przypadku składania ofert częściowych: zadanie nr 1 – 7 500 zł,  
zadanie nr 2 – 400 zł, zadanie nr 3 – 6 500 zł, zadanie nr 4 – 2 000 zł, zadanie nr 5 – 9 000 zł,  
zadanie nr 6 – 1 400 zł, zadanie nr 7 – 700 zł, zadanie nr 8 – 1 400 zł, zadanie nr 9 – 1 500 zł,  
zadanie nr 10 – 700 zł, zadanie nr 11 – 400 zł, na konto: Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 
lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub 
poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których  mowa w art. 6 b) 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy 
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złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty 
(jako integralną część oferty),  przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.  
Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia 
wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta 
o wyborze tej formy wniesienia wadium. 
 
W przypadku pobrania  wymagań ofertowych  w wersji papierowej w  Wydziale Umów, Budynek Centrali 
Telefonicznej – pok. nr  12, wymagany jest  wykup wymagań ofertowych  w kwocie 100 zł, płatne w Kasie 
Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00  
i 12.00-14.00, lub przelewem na konto j.w.  

 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2013r. w Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu o godz. 10.20. 
 
Informacji udziela w sprawach: 
proceduralnych: Wydział Umów - tel. (32) 618 56 80, fax. (32) 618 50 78. 
technicznych:  
Zakład Górniczy Janina - Dział Mierniczo-Geologiczny – Oddział Szkód Górniczych  -  

     mgr inż. Mirosława Engelhardt - tel. 32 627 05 38 
Zakład Górniczy Sobieski - Dział Mierniczo-Geologiczny – Oddział Szkód Górniczych  

        mgr inż. Krzysztof Czaicki - tel. 32 618 53 61. 
 
 
 
 


