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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189033-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Jaworzno: Drewno surowe
2014/S 107-189033

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie
REGON 24003363400000
ul. Grunwaldzka 37
Punkt kontaktowy: Wydział Zamówien Publicznych
Osoba do kontaktów: Bożena Linczowska
43-600 Jaworzno
POLSKA
Tel.:  +48 326185030
E-mail: bozena.linczowska@tauron-wydobycie.pl
Faks:  +48 326155942
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.tauron-wydobycie.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.tauron-wydobycie.pl/ogloszenia/publiczne
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:

Drewniana obudowa kasztowa do ochrony i utrzymywania wyrobisk chodnikowych

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
3 000 kpl kasztów dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189033-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:bozena.linczowska@tauron-wydobycie.pl
www.tauron-wydobycie.pl
http://www.tauron-wydobycie.pl/ogloszenia/publiczne
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03414000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2015
Zakończenie: 31.12.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 439 200 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Drewno kopalniane

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Drewno - kopalniaki 9 tys. M3; Podkłady wąskotorowe 500m3 dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i
Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
03419200

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2015
Zakończenie: 29.2.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 966 900 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Taśmy transporterowe

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Taśmy transporterowe 40 km; Zgarniacze gumowe 750 szt dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i
Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
19510000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.9.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2015
Zakończenie: 31.12.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 396 600 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Kable i przewody energetyczne, sygnalizacyjne, sterownicze i telekomunikacyjne

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
130 km dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31320000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2015
Zakończenie: 31.12.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 948 700 PLN
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II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Noże kombajnowe

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
42 000 szt dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39241130

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.12.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.6.2015
Zakończenie: 31.5.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 634 500 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Elemanty trasy przenośników zgrzebłowych

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Rynny, łączniki 1000 kpl dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42417230

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2014
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Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2015
Zakończenie: 31.12.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 554 400 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Elementy trasy szynowej kolejki podwieszanej

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Szyny, rozjazdy 16000szt dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42418200

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2015
Zakończenie: 31.1.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 359 700 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Akcesoria do kolejki podwieszanej

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy



Dz.U./S S107
05/06/2014
189033-2014-PL

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

6/25

05/06/2014 S107
http://ted.europa.eu/TED

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

6/25

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Zaczepy, zawiesia itp. 25000szt dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42418200, 42419200

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2015
Zakończenie: 31.1.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 911 600 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Krążniki do przenośników taśmowych

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
120000 szt dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42419800

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2015
Zakończenie: 31.12.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 099 400 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Części do przenośników taśmowych i przekładni

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
2000 szt dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42419810

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.2.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.8.2015
Zakończenie: 31.7.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 849 600 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Wyroby betonowe

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Żelbety 380000szt; koryta, nakrycia 8000kpl; betonity 150000szt dla Zakładów Górniczych Sobieski w
Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44114200

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.12.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.6.2015
Zakończenie: 31.5.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
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Szacunkowa wartość bez VAT: 2 887 600 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Rury stalowe i kształtki połączeniowe

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Rury 30 km; Kształtki połączeniowe 500szt dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44163000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2015
Zakończenie: 31.12.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 729 800 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Obudowa chodnikowa

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
12000 ton dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44212000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
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Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.7.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2015
Zakończenie: 31.12.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 41 364 700 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Elementy trasy przenośników taśmowych

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Kozły, wsporniki, belki 20000 szt dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44212320

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.4.2015
Zakończenie: 31.3.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 490 000 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Okładzina stalowa profilowana

II.2) Rodzaj zamównienia
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Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
200000 szt dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44212381

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2015
Zakończenie: 31.1.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 979 000 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Siatka zgrzewana stalowa

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
600000 szt dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44313200

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.9.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.3.2015
Zakończenie: 29.2.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 133 700 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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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:
Zgrzebła, zamki, obejmy

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
3000 kpl dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2015
Zakończenie: 31.1.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 880 800 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Łożyska toczne

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
28000 szt dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44440000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.4.2015
Zakończenie: 31.3.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
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Szacunkowa wartość bez VAT: 1 758 600 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Rozpora dwustronna

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
380000 szt dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44462000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2015
Zakończenie: 31.1.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 675 400 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Strzemiona do obudowy

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
150000 szt dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44531700

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
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Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.4.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.10.2015
Zakończenie: 30.9.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 743 100 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Łańcuchy górnicze

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
5000 m dla Zakładów Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44540000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2015
Zakończenie: 31.1.2016

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 431 100 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania
elektrycznego wraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla ZG Janina w Libiążu
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II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

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

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43122000 - PA01

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.10.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.6.2015
Zakończenie: 31.8.2019

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 541 500 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy czynsz w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca
miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym prawidłowa faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż na 30
dni przed upływem terminu płatności.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania
elektrycznego wraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla ZG Janina w Libiążu

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

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

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43122000 - PA01

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.3.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.12.2015
Zakończenie: 31.3.2018

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 576 000 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy czynsz w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca
miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym prawidłowa faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż na 30
dni przed upływem terminu płatności.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Najem oraz świadczenie usług serwisowych kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową,
wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla ZG Sobieski w Jaworznie

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

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

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43122000 - PA01

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 20.11.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.5.2015
Zakończenie: 31.8.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 672 800 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy czynsz w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca
miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym prawidłowa faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż na 30
dni przed upływem terminu płatności.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych kombajnu ścianowego z wyposażeniem elektrycznym dla ZG
Sobieski w Jaworznie

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

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

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43122000 - PA01
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II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 19.11.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 2.7.2016
Zakończenie: 31.7.2017

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 160 700 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy czynsz w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca
miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym prawidłowa faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż na 30
dni przed upływem terminu płatności.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych kombajnu ścianowego z wyposażeniem elektrycznym dla ZG
Sobieski w Jaworznie

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

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

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43122000 - PA01

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 14.5.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 2.1.2016
Zakończenie: 31.8.2017

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 325 800 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy czynsz w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca
miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym prawidłowa faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż na 30
dni przed upływem terminu płatności.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Najem ciągnika spalinowego podwieszanego wraz ze świadczeniem usług serwisowych przez cały okres najmu
dla ZG Sobieski w Jaworznie

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

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

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42418000 - PA01

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 14.1.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 14.7.2015
Zakończenie: 13.7.2017

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 365 500 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy czynsz w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca
miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym prawidłowa faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż na 30
dni przed upływem terminu płatności.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Zakup dodatkowego kompletu obudowy zmechanizowanej i wyposażenia do ścian w pokładzie 207 dla Zakładu
Górniczego Janina w Libiążu.

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
170 szt obudowy zmechanizowanej do ścian o wysokości do 4m;
przenośnik zgrzebłowy ścianowy; przenośnik zgrzebłowy podścianowy; przenośnik taśmowy B1200.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43100000, 42417230, 42417310

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 3.11.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 15.5.2015
Zakończenie: 31.7.2015
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II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 83 635 000 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Ulepszenie PZS (przenośnika zgrzebłowego ścianowego) do ścian w pokładzie 207 w ZG SOBIESKI w
Jaworznie

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Modernizacja napędu wysypowego i zwrotnego

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42417230

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2015
Zakończenie: 31.3.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 051 000 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Zakup ciągników podwieszanych dla ZG Sobieski w Jaworznie

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
2 szt.ciągników podwieszanych
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II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42418000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.2.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.8.2015
Zakończenie: 31.8.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 743 000 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Zakup ciągników podwieszanych dla ZG Janina w Libiążu

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1 szt nowego ciągnika spalinowego podwieszanego

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42418000

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2.1.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 3.3.2015
Zakończenie: 31.3.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 893 000 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:



Dz.U./S S107
05/06/2014
189033-2014-PL

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

20/25

05/06/2014 S107
http://ted.europa.eu/TED

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

20/25

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Zakup przenośników B1000 i podajników taśmowych dla ZG SOBIESKI w Jaworznie

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1 szt. przenośnika
B-1000 oraz 2 szt. podajników taśmowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42417200

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2.11.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2015
Zakończenie: 31.3.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 051 000 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Zakup przenośników B1000 i podajników taśmowych dla ZG JANINA w Libiążu

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1 szt podajnika taśmowego
i 1 szt przenośnika taśmowego B-1000.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42417200

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 3.2.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.7.2015
Zakończenie: 31.7.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 503 000 PLN
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II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:
Dostawa 4 szt przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1000 mm wraz z automatyką i wyposażeniem
elektrycznym dla ZG JANINA w Libiążu.

II.2) Rodzaj zamównienia
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa 4 przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1000 mm wraz z automatyką i wyposażeniem
elektrycznym ( 2kpl. 2014r., 2kpl. 2015r.)

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42417200

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5.6.2014
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.9.2014
Zakończenie: 7.1.2015

II.6) Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 160 000 PLN

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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:

EEZP/2014/DOSTAWY

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

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Szacunkowa całkowita wartość zamówienia (zamówień) na usługi lub dostawy
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VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.6.2014

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:
Plan zamówień publicznych na 2015 rok - dostawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce świadczenia usług: ZG SOBIESKI - Jaworzno, województwo sląskie,
ZG JANINA - Libiąż, województwo małopolskie.
Kod NUTS PL2,PL22,PL216

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:
Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Art. 23. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

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
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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

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

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: Aukcja elektroniczna będzie zastosowana
do wyboru najkorzystniejszej oferty, jeśli wpłyną co najmniej trzy oferty niepodlegające odrzuceniu.

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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
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.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego
ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. ustawy PZP.
Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
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b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę Orzeczenia.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

