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Południowy Koncern Węglowy S.A.  

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, tel. 0 32 618 – 50 - 00, fax – 0 32 616-44-76  
 

ogłasza  przetargi pisemne nieograniczone nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
na dostawę materiałów na 2007r. 

 
Przet. nr Nazwa materiału Wadium w zł 
61/M/07 Części do pomp PH, OS, OW, ZW, WT, P, S, SK PSZ i HC-

150W: 
wadium dla ofert częściowych: 
-dla pomp OS,OW,PH,WT,P,ZW-50 i HC-150W 
- dla pomp S,SK i PSZ 

40 000,00 
 
 
30 000,00 
10 000,00 

62/M/07 Części zamienne do kombajnów górniczych: 
wadium dla ofert częściowych: 
- dla typu „JOY” 
- dla typu „AM”, „R-130” 
- dla typu „KSW”, „ELEKTRA” 

23 000,00 
 
10 000,00 
10 000,00 
  3 000,00 

63/M/07 Części do górniczych przenośników zgrzebłowych i taśmowych:
wadium dla ofert częściowych: 
-dla poz. 1,2,3 zał. nr 1(części zamienne), 
-dla poz. 4 zał. nr 1(przekładnie) 

74 000,00 
 
po  20 000,00 
      14 000,00 

64/M/07 Elementy trasy górniczych przenośników zgrzebłowych: 
wadium dla ofert częściowych: 
- dla przenośników typu „Rybnik” 
- dla przenośników typu „Glinik” 
- dla przenośników typu „Joy” 
- dla przenośników typu „Grot”, „Skat” 
- dla przenośników typu „Sigma, „Warbo” 

51 000,00 
 
16 000,00 
15 000,00 
10 000,00 
  5 000,00 
  5 000,00 

65/M/07 Hydraulika sterownicza do obudów zmech.: 
wadium dla ofert częściowych: 
-dla elementów hydrauliki typu „Dams” 
-dla elementów hydrauliki typu „Georyt”  

39 000,00 
 
19 000,00 
20 000,00 

66/M/07 Akcesoria i części zamienne do kolejek podwieszanych typu 
Scharf, Pioma, LDS, IMM, LPS-90 oraz KSP: 
wadium dla ofert częściowych: 
-dla typu „Scharf” 
-dla typu „Pioma” 
-dla typu „IMM”  

87 000,00 
 
 
35 000,00 
32 000,00 
20 000,00 

67/M/07 Części zamienne do obudów zmechanizowanych: 
wadium dla ofert częściowych: 
-dla typu „Fazos”, „Tagor” 
-dla typu „Glinik”, „Sato” 

17 000,00 
 
10 000,00 
  7 000,00 

68/M/07 Elementy złączne do układów hydraulicznych 27 000,00 
 
Pisemne oferty w  zaklejonych  i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru przetargu i pełnej nazwy  
przetargu naleŜy składać do 13.09.2006r. w Południowym Koncernie Węglowym S.A.  Wydział Umów , Budynek 
Centrali Telefonicznej pok. nr 12 (do godz. 14.00 ) . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze  
zapoznanie się z  wymaganiami ofertowymi oraz wykup wymagań ofertowych (pokój nr 12) w kwocie 200 zł dla  
kaŜdego przetargu płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A.  czynnej codziennie od 11.00-
14.00 ; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 jak równieŜ wpłata wadium dla kaŜdego przetargu w kwocie j.w. na 
konto Południowego Koncernu Węglowego S.A. – PKO BP SA Oddział I w Jaworznie nr rach. 75 1020 2528 0000 
0002 0127 3192 lub w formie gwarancji bankowej składanej  w Wydziale Finansowym w Budynku Centrali 
Telefonicznej pokój nr 6 – najpóźniej na dzień przed komisyjnym otwarciem ofert . 
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Komisyjne otwarcie ofert nastąpi :  
 
W dniu 14.09.2006r. o godz. 10.00 - w Sali Narad - I piętro , Budynek Zarządu 
Szczegółowych informacji udziela: 
Wydział Umów – w zakresie procedury przetargowej oraz wymagań ofertowych  
tel. 0 32 6185380, 0 32 6185680 
w sprawach technicznych –  Wydział Zaopatrzenia   tel. 0 32 6185635 , 0 32 6185120,  
 

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. 
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Południowy Koncern Węglowy S.A.  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, tel. 0 32 618 – 50 - 00, fax – 0 32 616-44-76  

 
ogłasza  przetargi pisemne nieograniczone nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

na dostawę materiałów na 2007r. 
 

Przet. nr Nazwa materiału Wadium w zł 
69/M/07 Piany, kleje uszczelniająco - wzmacniające  

 
75 000,00 

70/M/07 Spoiwo mineralno – cementowe do wyrobisk  
 

84 000,00 

71/M/07 WęŜe i przewody wysokociśnieniowe 
 

34 000,00 

72/M/07 Oleje do cieczy hydrauliczno –emulgujących i płyn przeciw zamarzaniu  
do zraszania węgla:  
wadium dla ofert częściowych: 
-dla pozycji „a” zał. nr 1(płyn przeciw zamarzaniu) 
-dla pozycji „b” i „c” zał. nr 1( środki emulgujące) 

64 000,00 
 
 
14 000,00 
50 000,00 

73/M/07 Smary plastyczne 
 

14 000,00 

74/M/07 Oleje, benzyny specjalne i nafty 
 

84 000,00 

75/M/07 Wyroby gumowe (uszczelnienia, paski klinowe, wkłady do sprzęgieł 
 i masywy)  

15 000,00 
 

76/M/07 Raczki, koronki, Ŝerdzie i świdry wiertnicze 
 

21 000,00 

 
Pisemne oferty w  zaklejonych  i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru przetargu i pełnej nazwy  
przetargu naleŜy składać do 13.09.2006r. w Południowym Koncernie Węglowym S.A.  Wydział Umów , Budynek 
Centrali Telefonicznej pok. nr 12 (do godz. 14.00 ) . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze  
zapoznanie się z  wymaganiami ofertowymi oraz wykup wymagań ofertowych (pokój nr 12) w kwocie 200 zł dla  
kaŜdego przetargu płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A.  czynnej codziennie od 11.00-
14.00 ; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 jak równieŜ wpłata wadium dla kaŜdego przetargu w kwocie j.w. na 
konto Południowego Koncernu Węglowego S.A. – PKO BP SA Oddział I w Jaworznie nr rach. 75 1020 2528 0000 
0002 0127 3192 lub w formie gwarancji bankowej składanej  w Wydziale Finansowym w Budynku Centrali 
Telefonicznej pokój nr 6 – najpóźniej na dzień przed komisyjnym otwarciem ofert . 
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi :  
 
W dniu 14.09.2006r. o godz. 12.00 - w Sali Narad - I piętro , Budynek Zarządu 
Szczegółowych informacji udziela: 
Wydział Umów – w zakresie procedury przetargowej oraz wymagań ofertowych  
tel. 0 32 6185380, 0 32 6185680 
w sprawach technicznych –  Wydział Zaopatrzenia   tel. 0 32 6185635 , 0 32 6185520,  
 

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. 

 
  

 
 


