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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181688-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Jaworzno: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
2012/S 109-181688

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Usługi

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

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 37
Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Bożena Linczowska
43-600 Jaworzno
POLSKA
Tel.:  +48 326185030
E-mail: bozena.linczowska@pkwsa.pl
Faks:  +48 326155942
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pkwsa.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pkwsa.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:

Remont spalinowego ciągnika podwieszanego typu IMM 80 TD dla ZG Janina.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181688-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:bozena.linczowska@pkwsa.pl
www.pkwsa.pl
http://www.pkwsa.pl
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50530000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2012
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.3.2013
Zakończenie: 30.10.2013

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 340 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Remont podwieszanych ciągników spalinowych typu FERRIT DLZ11OF dla ZG Janina.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
2 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50530000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.9.2012
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2013
Zakończenie: 31.8.2013

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 860 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, Glinik oraz do innych urządzeń
dołowych dla zakładów górniczych PKW SA.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
3 000 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50530000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.11.2013
Planowana data
Rozpoczęcie: 6.3.2014
Zakończenie: 5.3.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

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

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych PKW
SA.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w łacznej ilości około 1 173 671 Mg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90533000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2012
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Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2013
Zakończenie: 31.12.2013

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 000 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych PKW
SA.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w łącznej ilości około 1 173 671 Mg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90533000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2013
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2014
Zakończenie: 31.12.2014

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 000 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
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II.8) Informacje dodatkowe:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Czyszczenie i konserwacja osadnika Obiezowa w Libiążu.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wybieranie okolo 66 000 m3 osadu z osadnika Obieżowa, odtwarzanie infrastruktury.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513600

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2012
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2013
Zakończenie: 31.12.2013

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 000 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Czyszczenie i konserwacja osadnika Obieżowa w Libiążu.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wybieranie okolo 66 000 m3 osadu z osadnika Obiezowa, odtwarzanie infrastruktury.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513600

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2013
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2014
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Zakończenie: 31.12.2014

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 000 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Czyszczenie i konserwacja osadnika Szyjki w Libiążu.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wybieranie okolo 60 000 m3 osadu z osadnika szyjki, odtwarzanie infrastruktury.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513600

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2012
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2013
Zakończenie: 31.12.2013

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 773 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Czyszczenie i konserwacja osadnika Szyjki w Libiążu.



Dz.U./S S109
09/06/2012
181688-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi
- Wstępne ogłoszenie informacyjne - Procedura otwarta

7/15

09/06/2012 S109
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi
- Wstępne ogłoszenie informacyjne - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/15

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wybieranie około 63 000 m3 osadu z osadnika Szyjki, odtwarzanie infrastruktury.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513600

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2013
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2014
Zakończenie: 31.12.2014

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 842 200,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Czyszczenie i konserwacja osadnika Bialy Brzeg w Jaworznie.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wybieranie około 152 944 m3 osadu z osadnika Biały Brzeg, odtwarzanie infrastruktury.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513600

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 16.7.2012
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2013
Zakończenie: 31.12.2013

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

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

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Czyszczenie i konserwacja osadnika Bialy Brzeg w Jaworznie.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wybieranie około 152 944 m3 osadu z osadnika Biały Brzeg, odtwarzanie infrastruktury.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513600

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 16.7.2013
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2014
Zakończenie: 31.12.2014

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

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

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Czyszczenie i konserwacja osadnika Sobieski w Jaworznie.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
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Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wybieranie około 50 000 m3 osadu z osadnika Sobieski, odtwarzanie infrastruktury.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513600

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 16.7.2012
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2013
Zakończenie: 31.12.2013

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:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Uslugi transportowe taborem samochodowym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego
SA.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przewód odpadów z ZG Sobieski, transport węgla w miejscu, transport samochodowy ZG Sobieski i ZG
Janina.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60100000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2013
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2014
Zakończenie: 30.6.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
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Szacunkowa wartość bez VAT: 1 100 800,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Uslugi transportowe taborem samochodowym przewóz odpadów dla ZG Janina.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przewóz odpadów na składowisko własne w łącznej ilości około 101 000 ton.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90512000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2.1.2013
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.7.2013
Zakończenie: 31.12.2014

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 155 200,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Obsługa przetoku wagonów przy załadunkach w ZG Janina w Libiążu.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
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Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Obsługa przetoku wagonów przy zaladunkach, około 9 490 roboczodniówek.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60200000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2012
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2013
Zakończenie: 31.12.2013

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 330 000,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Obsługa przetoku wagonów przy załadunkach w ZG Janina w Libiążu.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Obsługa przetoku wagonów przy załadunkach, około 9 490 roboczodniówek.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60200000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2013
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2014
Zakończenie: 31.12.2014

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 330 000,00 PLN
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II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Opracowanie dokumentacji technicznej szybu wraz z infrastrukturą powierzchniową i nadzorem - ZG Janina.

II.2) Rodzaj zamównienia
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1 zestaw

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71323200

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2.11.2012
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.6.2013
Zakończenie: 2.11.2022

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 761 700,00 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

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:

Sekcja IV: Procedura i informacje administracyjne
IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

PE/EE/EEZP/USŁUGI/2012

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

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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VI.2) Informacje dodatkowe:

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

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.6.2012

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:
Usługi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Kod NUTS 

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:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa wykonawców ubiegająca się o
udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.

III.1.3) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

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
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Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

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
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Zamawiający przewiduje zastosowanie
aukcji elektronicznej do wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
2.1. udział w aukcji może wziąć wyłącznie wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i został
zaproszony do udziału w aukcji;
2.2. zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w
ofercie pisemnej wykonawcy;
2.3. w celu wzięcia udziału w aukcji wykonawca musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zapoznać się z „Regulaminem aukcji
elektronicznej w zamówieniach publicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i informacjami zawartymi
w zaproszeniu do udziału w aukcji;
2.4. w celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego wykonawca powinien dysponować
komputerem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
a) zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej (dla wersji 9 włączyć widok
zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyższej,
b) system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (wersje 32-bit). Bardziej szczegółowe
wymagania techniczne są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/ w
zakładce „Wymagania”;
2.5. do Aukcji nie zostaną zaproszeni wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz wykonawcy, których oferty
pisemne zostały odrzucone;
2.6. w czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się posługiwał wyłącznie swoim loginem i hasłem zawartym w
zaproszeniu do udziału w aukcji;
2.7. organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego wykonawcy loginu i hasła osobom
trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy.

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.

http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
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: Terminy na wniesienie odwołania regulują przepisy
art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
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
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