
 
Południowy Koncern Węglowy S.A. 

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, tel. 032 618–50-00, fax 032 618-50-78 
 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych 
 
nr 12/09 – Wyłonienie wykonawców na usługi taborem samochodowym dla Południowego Koncernu 
Węglowego SA. 
1.1. Usługi samochodami samowyładowczymi do przewozu materiałów sypkich o ładowności powyŜej 16 t: 
       a) do przewozu materiału podsadzkowego, 
       b) do przewozu węgla w obrębie zwałów. 
1.2. Usługi ciągnikiem siodłowym z naczepą o ładowności powyŜej 20 t do przewozów innych. 
1.3. Usługi samochodem cięŜarowym skrzyniowym samowyładowczym 11 t + przyczepa 10 t. 
1.4. Usługi samochodem „dłuŜycą” lub naczepą niskopodłogową. 
1.5. Usługi samochodem skrzyniowym i samowyładowczym o ładowności do 6 t /do przewozu materiałów róŜnych/. 
1.6. Usługi samochodem dostawczym o ładowności do 2 t do przewozów materiałów róŜnych. 
1.7. Usługi samochodem towarowo-osobowym o ładowności do 2 ton, do przewozów materiałów i osób. 
1.8. Usługi ambulansem sanitarnym. 
termin realizacji: od 01.04.2009r. do 31.03.2010r.  
  
Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu naleŜy 
składać do dnia 04.03.2009r. 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 100 zł  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: 
j.n. na konto ING Bank Śląski SA w Katowicach nr 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375 lub w formie gwarancji 
bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej składanych w Wydziale Finansowym w Budynku 
Centrali Telefonicznej pokój nr 6 do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert. Ponadto dopuszczalne jest 
zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań 
Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy 
wniesienia  . 
 

L.p. Przedmiot zamówienia Wysokość  
wadium  ( zł) 

1.1. Samochody samowyładowcze do materiałów sypkich o ładowności  
powyŜej 16 t: 

a) do przewozu materiału podsadzkowego 
b) do przewozu węgla na zwałach 

 
 

3 400,00 
7 200,00 

1.2. Ciągnik siodłowy z naczepą o ładowności pow. 20 t do przewozów innych 200,00 
1.3. Samochód cięŜarowy skrzyniowy samowyładowczy 11 t + przyczepa 10 t 3 100,00 
1.4. Samochód dłuŜyca lub naczepa niskopodłogowa 200,00 
1.5. Samochód skrzyniowy i samowyładowczy o ładowności do 6 t 3 400,00 
1.6. Samochód dostawczy o ładowności do 2 t 2 200,00 
1.7. Samochód towarowo-osobowy o ładowności 2 t do przewozów materiałów  

i osób 
4 500,00 

1.8. Ambulans sanitarny 8 800,00 
 Razem: 33 000,00 

 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  w dniu 05.03.2009r. w Sali Narad- I piętro, Budynek Zarządu o godz. 11.30 
 
Szczegółowych informacji udziela:  
 
w sprawach proceduralnych Wydział Umów  tel. 032 618 5108 
 
w sprawach technicznych 
ZG Sobieski- nadsztygar ds. Transportu Kolejowego na Powierzchni Zdzisław Wróbel tel. 032 618 5583 
ZG Janina- nadsztygar ds. Transportu Kolejowego na Powierzchni Grzegorz Norys tel. 032 627 0572 
 

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.  
 


