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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240807-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Jaworzno: Produkty z gumy
2018/S 105-240807

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE
Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie: nie
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert: tak
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Tauron Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
Osoba do kontaktów: Iwona Zubel
43-600 Jaworzno
Polska
Tel.:  +48 326185302
E-mail: iwona.zubel@tauron-wydobycie.pl 
Faks:  +48 326150862
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.tauron-wydobycie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Dostawy taśm przenośnikowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy taśm przenośnikowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
19510000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

mailto:iwona.zubel@tauron-wydobycie.pl
www.tauron-wydobycie.pl
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II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 500 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
30.6.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy flokulantów dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy flokulantów dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24542000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 700 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
16.9.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy klejów uszczelniająco-wzmacniających i ładunków klejowych do stosowania w wyrobiskach górniczych
dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy klejów uszczelniająco-wzmacniających i ładunków klejowych do stosowania w wyrobiskach górniczych
dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24910000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
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Szacunkowa wartość bez VAT: 3 100 700,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
8.8.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy klejów uszczelniająco-wzmacniających i ładunków klejowych do stosowania w wyrobiskach górniczych
dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy klejów uszczelniająco-wzmacniających i ładunków klejowych do stosowania w wyrobiskach górniczych
dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24910000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 436 300,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
8.8.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy silników elektrycznych, zwalniaków elektrohydraulicznych, szczotek elektrografitowych dla Tauron
Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy silników elektrycznych, zwalniaków elektrohydraulicznych, szczotek elektrografitowych dla Tauron
Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31110000, 31720000, 31161000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe
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II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 750 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.1.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa ognioszczelnych górniczych stacji transformatorowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa ognioszczelnych górniczych stacji transformatorowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31170000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 280 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.6.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy osprzętu elektrotechnicznego, teletechnicznego, elektronicznego i oświetleniowego oraz drutu
nawojowego dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy osprzętu elektrotechnicznego, teletechnicznego, elektronicznego i oświetleniowego oraz drutu
nawojowego dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31213100, 32581000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
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Szacunkowa wartość bez VAT: 2 753 900,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.6.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa rozdzielni średniego napięcia wraz z zabudową na dole kopalni w Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa rozdzielni średniego napięcia wraz z zabudową na dole kopalni w Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31213100, 32581000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 200 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.12.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa wyłączników górniczych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa wyłączników górniczych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31211310

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 386 500,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.12.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy transformatorów i zespołów transformatorowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy transformatorów i zespołów transformatorowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31200000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 927 100,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.12.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31320000, 31321700, 32521000, 32562000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 428 900,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
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Planowany termin zawarcia umowy:
1.1.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy zestawów do łączenia kabli i osprzętu elektrycznego łączeniowego dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy zestawów do łączenia kabli i osprzętu elektrycznego łączeniowego dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31600000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 239 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.6.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy części do automatyki górniczej dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy części do automatyki górniczej dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31682210

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 955 200,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.11.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
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Dostawy urządzeń transportowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy urządzeń transportowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34000000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 500 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.3.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy drewna kopalnianego i podkładów dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy drewna kopalnianego i podkładów dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
03410000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 936 600,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
8.3.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy kół napędowych do ciągników kolejek podwieszanych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy
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II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy kół napędowych do ciągników kolejek podwieszanych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34324000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 100 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.7.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy części zamiennych do maszyn i urządzeń transportowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy części zamiennych do maszyn i urządzeń transportowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34900000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 500 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
30.10.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa noży styczno-obrotowych do organów urabiających kombajnów ścianowych i chodnikowych dla Tauron
Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
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Dostawa noży styczno-obrotowych do organów urabiających kombajnów ścianowych i chodnikowych dla Tauron
Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39241130

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 285 100,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.12.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Modernizacja układu hydraulicznego sterownia pilotowego sekcjami ścianowej obudowy zmechanizowanej typu
FAZOS-20/40 dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Modernizacja układu hydraulicznego sterownia pilotowego sekcjami ścianowej obudowy zmechanizowanej
typu.
FAZOS-20/40 dla Tauron Wydobycie SA.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42122210

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 991 300,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
15.11.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa zestawów pompowych wyposażonych w średniociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe dla Tauron
Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy
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II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa zestawów pompowych wyposażonych w średniociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe dla Tauron
Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42122480

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 000 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
15.6.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa elementów do modernizacji przenośników taśmowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa elementów do modernizacji przenośników taśmowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42417310

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 500 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
15.11.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Modernizacja przenośników zgrzebłowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Modernizacja przenośników zgrzebłowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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42417230

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 000 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
15.11.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42417230

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 100 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
30.10.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy krążników do przenośników taśmowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy krążników do przenośników taśmowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42419800

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe
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II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 235 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.10.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa - najem oraz świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych sprawnych technicznie dwóch sztuk
kombajnów ścianowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa - najem oraz świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych sprawnych technicznie dwóch sztuk
kombajnów ścianowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43122000, 31170000, 31211310

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 952 800,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
18.3.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa- Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z
obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa- Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z
obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43122000, 31170000, 31211310

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe
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II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 884 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.5.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa – Najem oraz świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych sprawnego technicznie kombajnu
ścianowego wraz z zespołem pompowym dla Tauron Wydobycie SA”

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa – Najem oraz świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych sprawnego technicznie kombajnu
ścianowego wraz z zespołem pompowym dla Tauron Wydobycie SA”

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43122000, 42122160

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 784 600,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.4.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa – Najem oraz świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych sprawnego technicznie kombajnu
ścianowego wraz z zespołem pompowym dla Tauron Wydobycie SA”

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa – Najem oraz świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych sprawnego technicznie kombajnu
ścianowego wraz z zespołem pompowym dla Tauron Wydobycie SA”

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43122000, 42122160

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe
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II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 499 500,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.5.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla
Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla
Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43122000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 630 400,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
29.3.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla
Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla
Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43122000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe
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II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 742 100,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
18.10.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla
Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla
Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43122000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 850 900,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.2.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla
Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla
Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43122000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe
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II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 850 900,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
14.1.2020

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa fabrycznie nowego kompleksu ścianowego wraz z wyposażeniem dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa fabrycznie nowego kompleksu ścianowego wraz z wyposażeniem dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43140000, 43100000, 31600000, 42417230, 42122210

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 95 000 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.10.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy osprzętu wiertniczego dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy osprzętu wiertniczego dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43600000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 689 000,00 PLN
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II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.9.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy elementów trasy kolejki podwieszanej dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy elementów trasy kolejki podwieszanej dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43600000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 688 600,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.10.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy akcesoriów do trasy kolejek podwieszanych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy akcesoriów do trasy kolejek podwieszanych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43600000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 763 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.10.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa górniczych węży i przewodów hydraulicznych wysokociśnieniowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa górniczych węży i przewodów hydraulicznych wysokociśnieniowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43600000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 900 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
30.10.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy górniczych węży i przewodów hydraulicznych wysokociśnieniowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy górniczych węży i przewodów hydraulicznych wysokociśnieniowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43600000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 900 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
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25.10.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44114200

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 104 900,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.6.2020

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44162200, 42419800

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 780 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.10.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa rurociągu odwadniającego PCV DN 250 dla Tauron Wydobycie SA
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II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa rurociągu odwadniającego PCV DN 250 dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44163100

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 500 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
15.6.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa rurociągu odwadniającego PCV DN 250 dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa rurociągu odwadniającego PCV DN 250 dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44163100

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 000 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
15.4.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy elementów trasy przenośników taśmowych oraz pętlicowych zasobników taśmy dla Tauron Wydobycie
SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy
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II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy elementów trasy przenośników taśmowych oraz pętlicowych zasobników taśmy dla Tauron Wydobycie
SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44212320

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 900 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
30.5.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej wzmocnionej dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej wzmocnionej dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44212000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 59 800 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.7.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy strzemion do łączenia obudowy chodnikowej dla Spółek Grupy Tauron 

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy strzemion do łączenia obudowy chodnikowej dla Spółek Grupy Tauron 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)



Dz.U./S S105
05/06/2018
240807-2018-PL

- - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Procedura otwarta

23 / 28

05/06/2018 S105
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

23 / 28

44212380

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 450 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.6.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa siatek okładzinowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa siatek okładzinowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44212381

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 200 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
30.8.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy okładziny stalowej profilowanej pełnej dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy okładziny stalowej profilowanej pełnej dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44212381

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
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Szacunkowa wartość bez VAT: 4 290 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.11.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa zgrzebeł i obejm do przenośników zgrzebłowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa zgrzebeł i obejm do przenośników zgrzebłowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 400 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
15.12.2018

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa zgrzebeł i obejm do przenośników zgrzebłowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa zgrzebeł i obejm do przenośników zgrzebłowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 600 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.1.2020

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy wyrobisk
korytarzowych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy wyrobisk
korytarzowych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44462000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 900 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
30.5.2019

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy łańcuchów górniczych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Tauron Wydobycie SA

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy łańcuchów górniczych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Tauron Wydobycie SA

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44540000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 500 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)



Dz.U./S S105
05/06/2018
240807-2018-PL

- - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Procedura otwarta

26 / 28

05/06/2018 S105
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

26 / 28

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:
Planowany termin zawarcia umowy:
1.11.2019

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Szacunkowa całkowita wartość zamówienia (zamówień) na usługi lub dostawy

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.6.2018

Dodatek
Okresowe ogłoszenie informacyjne będące zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie lub mające na celu skrócenie
terminu składania ofert
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Plan zamówień publicznych na 2019 rok – Dostawy

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce świadczenia usług: ZG Janina – Libiąż, woj. małopolskie.
ZG Sobieski – Jaworzno, woj. śląskie.
ZG Brzeszcze – Brzeszcze, woj. małopolskie.
Kod NUTS PL22,PL21,PL2

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Części

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

III.1.2) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.3) Inne szczególne warunki:

III.2) Warunki udziału
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.2) Termin wyrażenia zainteresowania udziałem:

IV.3.3) Termin składania wniosków dotyczących zaproszenia do składania ofert lub do negocjacji:

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800
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