
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 194/08 –  Wyłonienie podmiotu wykonującego pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w 
branŜach: torowa, mostowa, teletechniczna, usrk, energetyczna i drogowa zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 
07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami) w 
czasie napraw w trybie awaryjnym i docelowym szkód spowodowanych ruchem Zakładu Górniczego Sobieski 
w torach kolejowych wraz z przynaleŜną infrastruktur ą techniczną będących własnością: PCC Rail 
Szczakowa SA, CTL Maczki-Bór Sp. z o.o., oraz bocznicy kolejowej własnej Biały Brzeg w granicach terenu 
górniczego Południowego Koncernu Węglowego SA. 
termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2011r. 
nr 195/08 – Wyłonienie podmiotu na wykonanie uszczelnienia zrobów ścian zawałowych w Zakładzie 
Górniczym Sobieski i Zakładzie Górniczym Janina Południowego Koncernu Węglowego SA. 
termin realizacji: do 31.12.2008r. 
                               
Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu naleŜy 
składać do dnia 10.12.2008r. w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Wydział Umów, Budynek Centrali 
Telefonicznej pok. nr 10 (do godz. 15.00). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z 
wymaganiami ofertowymi oraz wykup wymagań ofertowych (pok. nr 10) 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 194/08 - 6 480,00 zł; 195/08 – 9 000,00 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 11.12.2008r. w Sali Narad- I piętro, Budynek Zarządu  
nr 194/08 o godz. 11.00 
nr 195/08 o godz. 11.30 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
 
w sprawach proceduralnych Wydział Umów   
nr 194/08 tel. 032 618 5108 
nr 195/08 tel. 032 618 5381, 618 5680 
 
w sprawach technicznych :    
nr 194/08 –  mgr inŜ. Jerzy Bromboszcz tel. 032 618 5014 
nr 195/08 –  mgr inŜ. Andrzej Siostrzonek tel. 032 618 5517 
 

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. 
 


