
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 99/08 –  Wykonanie dokumentacji technicznej wielobranŜowej dotyczącej rozbudowy Stacji Odwadniania 
mułów dla Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakładu Górniczego Janina w LibiąŜu. 
termin realizacji:  
- wykonanie projektu budowlanego od dnia zawarcia umowy do 30.11.2008r. 
- wykonanie projektów branŜowych wykonawczych do 30.11.2008r. 
nr 100/08 -  Wyłonienie dostawcy 4 sztuk kompaktowych nagrzewnic powietrza wraz z 5 sztukami czerpni 
zimnego powietrza dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego Janina. 
termin realizacji: do 15.11.2008r. 
nr 101/08 – Wykonanie robót budowlano-montaŜowych wraz z dostawą niezbędnego wyposaŜenia, 
dotyczących przebudowy budynku płuczki ziarnowej ob. nr 70601 dla wykonania układu selektywnego 
kruszenia sortymentów grubych na poz. + 8,30 m w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja 
Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w obiektach stacji przygotowania węgla i płuczki ziarnowej z 
dostosowaniem ciągów technologicznych do produkcji wymaganych sortymentów wraz z selektywnym 
kruszeniem i zwiększeniem pojemności zbiornika węgla handlowego.”  
termin realizacji: do 31.12.2008r. 
nr 102/08 – Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zagęszczacza mułów i klarowania wody w 
obiegu wodno mułowym dla Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakładu Górniczego Janina w LibiąŜu. 
termin realizacji: do 30.09.2009r. 
nr 103/08 – Wyłonienie wykonawcy zadania pn.: „Remont armatury średniociśnieniowej dla Południowego 
Koncernu Węglowego SA - Zakładu Górniczego Janina w LibiąŜu.” 
termin realizacji: 30.12.2009r. 
nr 104/08 – Wyłonienie podmiotu wykonującego: roboty naprawcze oraz awaryjne naprawy szkód 
spowodowanych ruchem Zakładu Górniczego Sobieski w torach szlakowych PCC Rail Szczakowa, CTL 
Maczki-Bór oraz bocznicy kolejowej własnej Biały Brzeg wraz z przebudową przepustu kolejowego, 
podwyŜszeniem ścianki czołowej przepustu kolejowego i robotami zabezpieczającymi most kolejowy nad 
rzeką Przemszą, dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA. 
termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2011r. 
 
Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu naleŜy 
składać nr 99/08, nr 100/08, nr 101/08 do dnia 17.09.2008r.; nr 102/08; nr 103/08; 104/08 do dnia 24.09.2008r. 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 po 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  
przetarg nr 99/08 - 9 000 zł; nr 100/08 – 6 000 zł; nr 101/08 –  50 000 zł; nr 102/08 – 140 000zł; nr 103/08 – 5 000 
zł; nr 104/08 – 46 000 zł na konto PKO BP SA Oddział I w Jaworznie nr rach.75 1020 2528 0000 0002 0127 3192 
lub w formie gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego składanych w Wydziale Finansowym w Budynku 
Centrali Telefonicznej pokój nr 6– najpóźniej na dzień przed komisyjnym otwarciem ofert. 
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  w Sali Narad- I piętro, Budynek Zarządu  
w dniu 18.09.2008r  
nr 99/08 o godz. 11.00 
nr 100/08 o godz. 11.30 
nr 101/08 o godz. 12.00 
w dniu 25.09.2008r 
nr 102/08 o godz. 11.00 
nr 103/08 o godz. 11.30 
nr 104/08 o godz. 12.00 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
 
w sprawach proceduralnych Wydział Umów   
nr 99/08; nr 103/08 tel. 032 618 51 08 
nr 100/08; nr 101/08 tel. 032 618 56 80 
nr 102/08; nr 104/08 tel. 032 618 53 81 
 
 



w sprawach technicznych :  
nr 99/08; nr 102/08  mgr inŜ. Tadeusz Kubicki tel. 032 627 05 74 
nr 100/08; nr 103/08  mgr inŜ. Władysław Witkowski tel. 032 627 02 20 
nr 101/08 Artur Dubiel tel. 032 618 55 73, Zbigniew Chybziński tel. 032 618 55 65 
nr 104/08 mgr inŜ. Jerzy Bromboszcz tel. 032 618 50 14 
 

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. 
 
 


