
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 75/08 –  Wyłonienie podmiotu wykonującego dołowe otwory geologiczne z wyrobisk górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.   
termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2008r. 
nr 76/08 – Wyłonienie podmiotu wykonującego : dokumentacje projektowo-kosztorysowe, opinie, ekspertyzy, analizy, 
operaty szacunkowe i inne opracowania związane z profilaktycznym zabezpieczeniem i usuwaniem szkód 
spowodowanych ruchem Zakładu Górniczego w obiektach budowlanych oraz gruntach rolnych i leśnych połoŜonych w 
granicach terenów górniczych Zakładów Południowego Koncernu Węglowego S.A. oraz dokumentacji geologicznych i 
hydrogeologicznych, projektów prac geologicznych i projektów zagospodarowania złoŜa na potrzeby Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
termin realizacji:  od daty zawarcia umowy do 31.12.2010r. 
 
Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu naleŜy składać do 
dnia 23.07.2008r w PKW S.A. Wydział Umów, Budynek Centrali Telefonicznej pok. nr 12 (do godz. 15.00). Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi oraz wykup wymagań ofertowych (pok. 
nr 12) 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 75/08 – oferta kompleksowa 39 000 zł, oferta na 
otwory w ZG Janina – 18 000 zł, oferta na otwory w ZG Sobieski – 21 000 zł; nr 76/08 – całość dokumentacji 70 000 zł, punkty 
1.1 – 1.11 załącznika nr 1 do wymagań ofertowych - 55 000 zł, punkt 1.12 załącznika nr 1 do wymagań ofertowych - 15 000 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 dniu 24.07.2008r.  w Sali Narad- I piętro, Budynek Zarządu  
 
nr 75/08 o godz. 11.00 
nr 76/08 o godz. 11.30 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
w sprawach proceduralnych Wydział Umów:   
nr 75/08 i nr 76/08 tel. 032 618 56 80 
 
w sprawach technicznych :  
nr 75/08 ZG Janina – inŜ. Stanisław Skowroński tel. 032 627 05 24; ZG Sobieski – mgr inŜ. Janusz Mateja tel. 032 618 55 36 , 
mgr inŜ. Bogusław Wojas tel. 032 618 53 41 
nr 76/08 mgr inŜ. Jerzy Bromboszcz  tel. 032 618 50 14, mgr inŜ. Mirosława Engelhardt tel. 032 627 05 38 
 

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. 
 


