
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
 nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych 

 
nr 106/A/11   -  Wyłonienie podmiotu wykonuj ącego usługi remontów urz ądzeń malej mechanizacji dla 
potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu W ęglowego SA  
 
zadanie nr 1:  remont pneumatycznego zakrętaka udarowego ATP 1011 EI – THZ 
zadanie nr 2:  remont emulsyjnego zakrętaka udarowego LIWB 100 
zadanie nr 3:   remont pneumatycznej przecinarki taśmowej PPT 200 
zadanie nr 4:   remont hydraulicznego zakrętaka udarowego ZHU-2850 
zadanie nr 5:   remont hydraulicznej wiertarki udarowej WHU-200 
zadanie nr 6:  remont hydraulicznego zakrętaka udarowego HPU 2500 WK 
zadanie nr 7:  remont hydraulicznego zakrętaka udarowego HPU 3500 WK 
zadanie nr 8:  remont pneumatycznego zakrętaka udarowego PSR 36 
zadanie nr 9:  remont pneumatycznej piły prostoliniowej SS 150 
zadanie nr 10:  remont pneumatycznej piły łańcuchowej PPR 35N 
zadanie nr 11:  remont pneumatycznej wiertarki niewybuchowej PV 42K 
zadanie nr 12:  remont pneumatycznego młota urabiającego SKA 10B 
zadanie nr 13:  remont pneumatycznego młota urabiającego SKA 12B 
zadanie nr 14:  remont pneumatycznego klucza udarowego SPITZNAS 6 1316 0020 
 
termin realizacji :  od dnia zawarcia umowy do 03.1 2.2012r. 
 
Pisemne oferty w  zaklejonych  i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy  przetargu 
naleŜy składać do dnia 21.06.2011r. w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 
37, Kancelaria Główna (Budynek Zarz ądu – parter , pokój nr 5) do godz. 14.00.  
UWAGA: Przed zło Ŝeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektroniczn ej w trybie przetargu 
nieograniczonego (oferty przetargowej), nale Ŝy na stronie www.pkwsa.pl  w zakładce aukcje „zgłosi ć 
udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przet argu nieograniczonego”. W przypadku nie zgłoszenia 
udziału, wniosek  zostanie odrzucony i zwrócony ofe rentowi bez otwierania.  
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze  zapoznanie się  z  wymaganiami ofertowymi , które są 
dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl , jak równieŜ wpłata wadium w wysokości: zadanie nr 1-
600,00zł, zadanie nr 2 – 1 000,00zł, zadanie nr 3 –  400,00zł, zadanie nr 4 -500,00zł, zadanie nr 5 – 3 00,00zł, 
zadanie nr 6 - 800,00zł, zadanie nr 7-1 800,00zł, z adanie nr 8 – 200,00zł, zadanie nr 9 - 200,00zł, za danie nr 
10- 300,00zł, zadanie nr 11 – 300,00zł, zadanie nr 12 - 100,00zł, zadanie nr 13 - 200,00zł, zadanie nr  14 – 
900,00zł, łączna kwota wadium dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 wynosi 7 600,00zł   na 
konto Bank Pekao S.A. nr 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia 
bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pienięŜnym , 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 
naleŜy  złoŜyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu naleŜy załączyć 
do oferty (jako integralną część oferty),  przed upływem terminu składania ofert określonego powyŜej.  
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  10 wymagany jest  wykup wymagań ofertowych  w kwocie 100zł   płatne w Kasie 
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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 22.06.2011r. w Sali Narad - I piętro , Budynek Zarządu o godz. 10.15 
 
Informacji udziela w sprawach: 
proceduralnych :  
Wydział Umów tel.  (32) 618 51 08  /fax.  (32) 618 5078/ 
 
technicznych:  
ZG Sobieski –Dział Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej 
Jerzy Odrzywołek   tel. ( 32) 618 54 36  


