
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 174/08 –  Wykonanie robót budowlano – inŜynieryjnych związanych z modernizacją odprowadzenia wód 
dołowych z szybu „Helena” i „Karolina” PKW SA  Zakł adu Górniczego Sobieski – budowa dodatkowego 
odcinka rurociągu Ŝelbetowego dł. 83,5 mb, Dn. 1000 mm. 
termin realizacji: 30.04.2009r. 
nr 175/08 –DzierŜawa trzech sztuk lokomotyw spalinowych. 
termin realizacji: od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. 
nr 176/08 – Wyłonienie wykonawcy zadania pn.: „DemontaŜ zbrojenia szybu „Janina I” wraz z 
wyposaŜeniem na terenie Zakładu Górniczego Janina”. 
termin realizacji: od 01.01.2009r. do 30.12.2009r. 
nr 177/08 – Wyłonienie dostawcy dwóch kompletnych przenośników zgrzebłowych lekkich podwieszanych o 
profilu rynny 180/440 o długościach po 60 mb dla potrzeb PKW SA Zakład Górniczy Sobieski. 
termin realizacji: do 31.12.2008r. 
 
Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu naleŜy 
składać do dnia 19.11.2008r. 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 174/08 - 7 500,00 zł; 175/08 – 19 000,00 zł, nr 176/08 – 45 000,00 zł, nr 177/08 – 
17 000,00 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 dniu 20.11.2008r. w Sali Narad- I piętro, Budynek Zarządu  
nr 174/08 o godz. 10.00 
nr 175/08 o godz. 10.30 
nr 176/08 o godz. 11.00 
nr 177/08 o godz. 11.30 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
 
w sprawach proceduralnych Wydział Umów   
nr 174/08; 175/08; 176/08 tel. 032 618 5680 
nr 177/08 tel. 032 618 5108 
 
 
w sprawach technicznych :    
nr 174/08 – Zbigniew Chybziński tel. 032 618 5565 
nr 175/08 –  inŜ. Maciej Filipek tel. 032 627 0583  
nr 176/08 – Główny Mechanik Urządzeń Podstawowych, Powierzchni Władysław Witkowski tel. 032 627 0220 
nr 177/08 – mgr inŜ. Zenon Kozak tel. 032 618 5523 
 

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. 
 


