
 

 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych 
 

63/10  - Wyłonienie wykonawcy specjalistycznych robót geodezyjnych w ruchu zakładu górniczego oraz 
specjalistycznych robót geodezyjno-kartogficznych na powierzchni terenu w granicach terenów górniczych 
zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie. 
 
Zadanie nr 1 – Specjalistyczne roboty geodezyjne w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie i Zakładu 
Górniczego Janina w LibiąŜu  
a/ pomiary azymutów giroskopowych dla celów orientacji kopalni, 
b/ badania stanu technicznego szybu oraz pomiary kontrolne (geometria obudowy szybu oraz elementów jego 
zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń, wartości luzów między prowadnikami w szybach oraz 
odstępy ruchowe przy prowadzeniu naczyń wyciągowych), 
c/ inwentaryzacja maszyny wyciągowej (sprawdzenie warunków geometrycznych między osiami urządzenia 
wyciągowego). 
 
Zadanie nr 2 – Specjalistyczne roboty geodezyjno-kartograficzne na powierzchni terenu w granicach terenów 
górniczych zakładów górniczych Południowego koncernu Węglowego SA: 
a/ pomiary sytuacyjne wykonane w technologii GPS, 
b/ pomiary geodezyjne osnowy wysokościowej II klasy dla określenia wpływów eksploatacji górniczej, 
c/ stabilizacja i pomiary linii obserwacyjnych, 
d/ pomiary wychyleń słupów na liniach wysokiego napięcia, 
e/ pomiary odkształceń wielkośrednicowych rurociągów wodnych w rejonach eksploatacji górniczej, 
f/ niwelacja podłuŜna i poprzeczna koryta rowów (potoków) wraz z interpretacją graficzną w postaci profili 
podłuŜnych i poprzecznych, 
g/ pomiary zalądowania i wybierania osadników ziemnych oraz pomiary objętości zwałów węgla.  
 
Zadanie nr 3 – Mapy powierzchni terenu: 
a/ pomiary uzupełniające map sytuacyjno-wysokościowych, 
b/ pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z opracowaniem graficznym (mapa sytuacyjno-wysokościowa) na nowo 
załoŜonych sekcjach, 
c/ wektoryzacja map w systemie numerycznym AutoCad.  
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 07.04.2010r. 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 lub przelewem na konto j.n. jak równieŜ wpłata wadium w wysokości: dla ofert kompleksowych – 40 200,00 
zł; dla Zadania nr 1 – 4 800,00 zł; dla Zadania nr 2 – 12 600,00 zł; dla Zadania nr 3 – 22 800,00 zł na konto Bank 
Pekao S.A. nr 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309 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 08.04.2010r. w Sali Narad - I piętro , Budynek Zarządu o godz. 10.00 
 
Informacji udziela w sprawach: 
proceduralnych : Wydział Umów tel.  32 618 53 81  /fax  32 618 5078/ 
 
technicznych:  
mgr inŜ. Marcin Bochenek tel.  32 618 55 35; mgr inŜ. Jacek Kubieniec tel. 32 627 05 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 
 
 

 


