
 
 

Południowy Koncern Węglowy S.A. 
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, tel. 032 618–50-00, fax 032 618-50-78 

 
ogłasza przetargi pisemne nieograniczone nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych 

 
nr 140/08 –  Wykonanie remontu mostu przenośnikowego ob. 2.1 – 4.3 w ZG Sobieski Południowego 
Koncernu Węglowego SA. 
termin realizacji: do 30.11.2009r. 
nr 142/08 – Wykonanie dokumentacji technicznej wielobranŜowej dotyczącej rozbudowy Stacji Odwadniania 
mułów dla Południowego Koncernu Węglowego SA. Zakładu Górniczego Janina w LibiąŜu. 
termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2008r. 
nr 143/08 –  Czyszczenie osadnika wód dołowych w Szyjkach oraz osadników betonowych w Zakładzie 
Górniczym Janina w LibiąŜu. 
termin realizacji: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
 
Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu naleŜy 
składać: nr 140/08 do dnia 22.10.2008r ; 142/08; 143/08 do dnia 29.10.2008r. w Południowym Koncernie 
Węglowym S.A. Wydział Umów, Budynek Centrali Telefonicznej pok. nr 9 (do godz. 15.00). Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi oraz wykup wymagań 
ofertowych (pok. nr 9) w kwocie 100 zł dla kaŜdego przetargu płatne w Kasie Głównej czynnej codziennie od 
11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 jak równieŜ wpłata wadium w wysokości: nr 140/08 - 36 000,00 
zł; 142/08 – 12 000,00 zł; nr 143/08 - 36 000,00 zł na konto PKO BP SA Oddział I w Jaworznie nr rach.75 1020 
2528 0000 0002 0127 3192 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej 
składanych w Wydziale Finansowym w Budynku Centrali Telefonicznej pokój nr 6 do dnia poprzedzającego 
komisyjne otwarcie ofert. Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych 
na dzień wniesienia wadium, naleŜności Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie 
oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia  . 
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  w Sali Narad- I piętro, Budynek Zarządu  
nr 140/08 w dniu 23.10.2008r o godz. 11.00 
w dniu 30.10.2008r  
nr 142/08 o godz. 11.00 
nr 143/08 o godz. 11.30 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
 
w sprawach proceduralnych Wydział Umów   
nr 140/08 tel. 032 618 53 81 
nr 142/08 tel. 032 618 51 08 
nr 143/08 tel. 032 618 56 80 
 
w sprawach technicznych :    
nr 140/08 – mgr inŜ. Dubiel Artur tel. 032 618 55 73 
nr 142/08 - mgr inŜ. Tadeusz Kubicki tel. 032 627 05 74  
nr 143/08 – inŜ. Marian Borowski tel. 032 627 05 72, mgr inŜ. Tadeusz Kubicki tel. 032 627 05 74 
 

Południowy Koncern Węglowy S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak 
równieŜ uznania, Ŝe przetarg nie dał rezultatu w całości lub części bez podania przyczyny. 



 
 

Południowy Koncern Węglowy S.A. 
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, tel. 032 618–50-00, fax 032 618-50-78 

 
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych 

 
nr 141/08 – Wyłonienie dostawcy 5250 szt. paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników, rencistów i 
emerytów PKW SA. 
termin realizacji: do 01.12.2008r.  
 
Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu naleŜy 
składać do dnia 29.10.2008r. w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej pok. nr 12 (do godz. 15.00). Wzór 
paczki (o wartości 50,00 zł/szt. brutto) naleŜy złoŜyć w Wydziale Zaopatrzenia – Jaworzno, ul. Krakowska 12 w 
godz. od 7.00 do 14.00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami 
ofertowymi oraz wykup wymagań ofertowych (pok. nr 12) w kwocie 100 zł płatne w Kasie Głównej czynnej 
codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 jak równieŜ wpłata wadium w wysokości 6 500,00 
zł na konto PKO BP SA Oddział I w Jaworznie nr rach.75 1020 2528 0000 0002 0127 3192 lub w formie gwarancji 
bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej składanych w Wydziale Finansowym w Budynku 
Centrali Telefonicznej pokój nr 6 do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert. Ponadto dopuszczalne jest 
zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, naleŜności 
Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy 
wniesienia  . 
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2008r.  w Sali Narad- I piętro, Budynek Zarządu o godz. 10.00 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
Wydział Umów  tel. 032 618 56 80 
w sprawach technicznych :    
ZG Sobieski Anna Strzałkowska tel. 032 618 55 74; ZG Janina Małgorzata Rusin tel. 032 627 06 54 
 

Południowy Koncern Węglowy S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak 
równieŜ uznania, Ŝe przetarg nie dał rezultatu w całości lub części bez podania przyczyny. 
 
 



Południowy Koncern Węglowy S.A. 
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, tel. 032 618–50-00, fax 032 618-50-78 

 
ogłasza przetargi pisemne nieograniczone nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych 

 
nr 144/08 – Wyłonienie dostawcy zestawów pompowych wyposaŜonych w średniociśnieniowe pompy wirowe, 
odśrodkowe dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA.- Zakładu Górniczego Sobieski. 
termin realizacji: do dnia 20.12.2008r. 
nr 145/08 – Wyłonienie dostawcy poremontowych, górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych dla 
potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA. 
Zadanie nr 1dla ZG Sobieski  
- 4 szt. poremontowych , górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400 kVA/6/0,5 kV 
Zadanie nr 2 dla ZG Sobieski 
- 2 szt. poremontowych , górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 630 kVA/6/1 kV 
Zadanie nr 3 dla ZG Janina 
- 1 szt. poremontowa , górnicza ognioszczelna stacja transformatorowa o mocy 1000 kVA/6/1 kV 
termin realizacji: Zadanie nr 1, 2 i 3 do dnia 15.12.2008r. 
nr 146/08 – Wyłonienie podmiotu wykonującego dołowe otwory geologiczne z wyrobisk górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego SA Zakładu Górniczego Janina. 
Nr 1 – otwór GD-7 – z wyrobiska dołowego w pokładzie 201/1 w partii „N” , do głębokości ok. 3m poniŜej spągu 
pokładu 203/3-4, 
Nr 2 – otwór GD-8 – z wyrobiska dołowego w pokładzie 201/1 w partii „N” , do głębokości dwukrotnej grubości 
pokładu 119/2 (nie mniej niŜ 6m) powyŜej stropu pokładu 119/2, 
Nr 3 – otwór GD-9 – z Upadowej G-632 w partii „G” , do głębokości ok. 3m poniŜej spągu pokładu 207. 
termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2008r. 
 
Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu naleŜy 
składać do dnia 29.10.2008r. w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Wydział Umów, Budynek Centrali 
Telefonicznej pok. nr 12 (do godz. 15.00). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z 
wymaganiami ofertowymi oraz wykup wymagań ofertowych (pok. nr 12) w kwocie 100 zł dla kaŜdego przetargu 
płatne w Kasie Głównej czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 jak równieŜ 
wpłata wadium w wysokości: nr 144/08 – 4 500,00 zł ; 145/08 – Zadanie nr 1 - 10 800,00 zł, Zadanie nr 2 – 
8 700,00 zł, Zadanie nr 3 – 4 500,00 zł, w przypadku oferty kompleksowej – 24 000,00 zł; nr 146/08 – oferta 
kompleksowa – 12 000,00 zł , oferta częściowa: Nr 1 – 3 900,00 zł, Nr 2 – 3 600,00 zł, Nr 3 – 4 500,00 zł na konto 
PKO BP SA Oddział I w Jaworznie nr rach.75 1020 2528 0000 0002 0127 3192 lub w formie gwarancji bankowej, 
poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej składanych w Wydziale Finansowym w Budynku Centrali 
Telefonicznej pokój nr 6 do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert. Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie 
(przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, naleŜności Południowego 
Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia  . 
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  w dniu 30.10.2008r. w Sali Narad- I piętro, Budynek Zarządu  
nr 144/08 o godz. 12.00 
nr 145/08 o godz. 12.30 
nr 146/08 o godz. 13.00 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
w sprawach proceduralnych Wydział Umów   
nr 144/08, 145/08 oraz 146/08tel. 032 618 56 80  
w sprawach technicznych :    
nr 144/08 – inŜ. Zbigniew Dziechciewicz  tel. 032 618 55 47; mgr inŜ. Adam śmuda tel. 032 618 55 94 
nr 145/08 – ZG Sobieski inŜ. Leszek Więcek tel. 032 618 51 65, mgr inŜ. Łukasz Bochenek tel. 032 618 50 24;  
ZG Janina mgr inŜ. Władysław Niemczyk tel. 032 627 05 48, mgr inŜ. Waldemar Gut tel. 032 627 06 22  
nr 146/08 – inŜ. Stanisław Skowroński tel. 032 627 05 24 

 
Południowy Koncern Węglowy S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak 
równieŜ uznania, Ŝe przetarg nie dał rezultatu w całości lub części bez podania przyczyny. 


