
 
 
 
 

zał. nr 1 
 

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 92/08 –  Wyłonienie wykonawcy Stacji Geofizyki Górniczej w zakresie opracowania projektów 
wykonawczych, dostawy i montaŜu aparatury sejsmologicznej wraz z oprogramowaniem, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami  dla Południowego Koncernu Węglowego SA ZG Sobieski. 
termin realizacji: 
Etap I –opracowanie projektów wykonawczych Stacji Geofizyki Górniczej – do 30.10.2008r. 
Etap II – dostawa i montaŜ aparatury sejsmologicznej wraz z oprogramowaniem, uruchomienie i odbiór 
Stacji Geofizyki Górniczej – do 31.12.2009r. 
nr 93/08 -  Wyłonienie dostawców wiertnic dołowych z osprzętem dla potrzeb  Południowego Koncernu 
Węglowego SA ZG Janina. 
termin realizacji: do 28.11.2008r. 
nr 94/08 -  Opracowanie koncepcji budowy stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Janina I 
Południowego Koncernu Węglowego SA ZG Janina w LibiąŜu. 
termin realizacji: do dnia 30.11.2008r. 
 
Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu naleŜy 
składać do dnia 03.09.2008r. w Południowym Koncernie Węglowym 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 92/08 - 25 000 zł ; nr 93/08 – 14 000 zł, w przypadku ofert 
częściowych : 4 000zł dla wiertnicy MDR-06A z rozporami WMD 150, 9 000zł dla wiertnicy WHD-1 z układem 
ram do kątowego wiercenia oraz wyposaŜeniem, w skład którego wchodzi: wyłącznik WS-80, zasilacz 
iskrobezpieczny ZSI-94/1, urządzenie sygnalizacji dźwiękowej SDL-99, przycisk sterowniczy przeciwwybuchowy 
PSP – oraz Ŝerdzie wiertnicze, 1 000zł dla pompy WT 30/2E; nr 94/08 – 4 000 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 04.09.2008r.  w Sali Narad- I piętro, Budynek Zarządu  
nr 92/08 o godz. 12.30 
nr 93/08 o godz. 13.00 
nr 94/08 o godz. 13.30 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
 
w sprawach proceduralnych Wydział Umów   
nr 92/08 ; nr 93/08 tel. 032 618 56 80 
nr 94/08 tel. 032 618 53 81 
 
w sprawach technicznych :  
nr 92/08 mgr inŜ. Adam Wróbel tel. 032 618 50 21, mgr inŜ. Grzegorz Poznański tel. 032 618 57 81 
nr 93/08 Jacek Kozina tel. 032 627 05 29 
nr 94/08  mgr inŜ. Leszek Gąsiorek tel. 032 627 05 17 
 

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. 
 


