
 

 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych 
 

33/10  - Wyłonienie wykonawców wykonujących remonty pomp zatapialnych typu P, PSZ, PK, 
Flygt, Goodwin  dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.  
Zadanie nr 1 – Remont pomp zatapialnych typu P; 
Zadanie nr 2 – Remont pomp zatapialnych typu PSZ, PK; 
Zadanie nr 3 – Remont pomp zatapialnych typu Flygt; 
Zadanie nr 4 – Remont pomp zatapialnych typu Goodwin. 
termin realizacji: od dnia zawarcia umowy na okres 12 miesięcy 
 
Pisemne oferty w  zaklejonych  i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy  przetargu naleŜy 
składać do dnia 10.03.2010r. w Południowym Koncernie Węglowym S.A.  Wydział Umów , Budynek Centrali 
Telefonicznej – pok. nr 9 (do godz. 15.00 ). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze  zapoznanie się 
z  wymaganiami ofertowymi oraz wykup wymagań ofertowych  w kwocie 100 zł 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 w wysokości : Zadanie nr 1 – 30 100,00 zł, Zadanie nr 2 – 2 600,00 zł, 
Zadanie nr 3 – 2 400,00 zł, Zadanie nr 4 –  900,00 zł, łączna kwota wadium – 36 000,00 zł 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 
wadium. 
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  w dniu 11.03.2010r. w Sali Narad - I piętro , Budynek Zarządu o godz. 11.30 
 
Informacji udziela w sprawach: 
proceduralnych : Wydział Umów tel. 0 32 618 53 81  /fax 032 618 5078/ 
 
technicznych:  
ZG Janina mgr inŜ. Wiesław Szubel  tel. 0 32 627 05 56  
ZG Sobieski mgr Krzysztof Rylski tel. 0 32 618 54 35  
 
                         

Południowy Koncern Węglowy SA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak równieŜ 
uznania, Ŝe przetarg nie dał rezultatu w całości lub części bez podania przyczyn 

 
 

 


