
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYMAGANIA OFERTOWE 
(przetarg -  z zastosowaniem  aukcji elektronicznej)  

 
 

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych  
nr 183/A/13  

 
 
I. Zamawiający:  
 

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
nr 183/A/13  - Dostawa sit z poliuretanu do przesiewaczy dla potrzeb Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.: 
 
zadanie nr 1 - Segmenty sitowe poliuretanowe do przesiewaczy PWE-2 2200x4500 mm  

            typ PWP- 1500x4500 mm, 
zadanie nr 2 - Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typ PWE-1 2000x5000 mm   

            wzmacniane konstrukcją stalową, 
zadanie nr 3 – Pokłady sitowe poliuretanowe do  przesiewaczy typ 1440x4000 mm  

            wzmocnione konstrukcją stalową, 
zadanie nr 4 – Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy Metso typ H1E 2000x4000 mm  

            wzmacniane konstrukcją stalową, 
zadanie nr 5 – Segmenty sitowe do przesiewaczy ,,Liwell'' typ przesiewacza LF 2,5-7,56/24ED, 
zadanie nr 6 – Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typ PWE-15,41 mc Łęczyca, 
zadanie nr 7 – Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typ PWE-3,0x6,0 m   

            PWP1-2,5x2,5 m, 
zadanie nr 8 – Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typ PWE2 1,8 x 5,0 JARET  

            wzmacniane konstrukcją stalową. 
 
 
III. Wymagania ofertowe do przetargu j.w. oraz wniosek o dopuszczenie do aukcji  
       elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego są do pobrania na stronie  
       internetowej   www.pkwsa.pl   w zakładce – aukcje -  aukcja elektroniczna  
       dla przetargów nieograniczonych – zapytania ofertowe od nr 183/A/1/13  
       do 183/A/8/13.  
 
183/A/1/13: zadanie nr 1 - Segmenty sitowe poliuretanowe do przesiewaczy PWE-2 2200x4500     

            mm typ PWP- 1500x4500 mm, 
183/A/2/13: zadanie nr 2 - Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typ PWE-1 2000x5000  

            mm wzmacniane konstrukcją stalową, 
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183/A/3/13: zadanie nr 3 – Pokłady sitowe poliuretanowe do  przesiewaczy typ 1440x4000 mm  

            wzmocnione konstrukcją stalową, 
183/A/4/13: zadanie nr 4 – Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy Metso typ H1E  

            2000x4000 mm wzmacniane konstrukcją stalową, 
183/A/5/13: zadanie nr 5 – Segmenty sitowe do przesiewaczy ,,Liwell'' typ przesiewacza  

            LF 2,5-7,56/24ED 
183/A/6/13: zadanie nr 6 – Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typ PWE-15,41 mc  

            Łęczyca, 
183/A/7/13: zadanie nr 7 – Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typ PWE-3,0x6,0 m   

            PWP1-2,5x2,5 m, 
183/A/8/13: zadanie nr 8 – Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typ PWE2 1,8 x 5,0  

            JARET wzmacniane konstrukcją stalową. 
 
 


