
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 66/08 –  Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ZPMW Zakładu Górniczego Janina w zakresie 
rozbudowy awaryjnego magazynu urobku, załadunku miałów oraz drobnej sprzedaŜy węgla – zmiana układu dróg 
transportowych” w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zakład Górniczy Janina w LibiąŜu.  
termin realizacji: do 31.12.2008r. 
nr 67/08 – Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przywrócenia funkcjonalności osadnika wód dołowych w 
rejonie ulicy ObieŜowej w LibiąŜu wraz z  uzyskaniem wymaganych przepisami prawa pozwoleń i sprawowanie nadzoru 
nad prawidłową realizacją robót zgodnie z opracowaną dokumentacją. 
termin realizacji:  
- Etap I – wykonanie dokumentacji technicznej – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2008r. 
- Etap II – sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją robót zgodnie z opracowaną dokumentacją przez 
Wykonawcę wykonywane będzie przez cały okres trwania robót do czasu uruchomienia osadników. Dostarczenie 
dokumentacji powykonawczej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty spisania końcowego 
protokołu odbioru robót. 
 
Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu naleŜy składać do 
dnia 02.07.2008r. 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 66/08 – 75 000 zł; przetarg nr 67/08 – 5 000 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  03.07.2008r w Sali Narad- I piętro, Budynek Zarządu  
nr 66/08 o godz. 11.00 
nr 67/08 o godz.. 11.30 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
w sprawach proceduralnych Wydział Umów:   
nr 66/08 tel. 032 618 53 81 
nr 67/08 tel. 032 618 56 80 
 
w sprawach technicznych :  
nr 66/08 inŜ. Marian Borowski tel. 032 627 05 72 
nr 67/08 mgr inŜ. Tadeusz Kubicki tel. 032 627 05 74; inŜ. Ewa Drozdowicz tel. 032 627 05 43 
 

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. 
 
 



 
 

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 68/08 –  Wyłonienie wykonawcy świadczącego usługi w zakresie eksploatacji urządzeń i sieci ciepłowniczych, 
elektrycznych, wodnokanalizacyjnych Południowego Koncernu Węglowego S.A.    
termin realizacji: od 01.08.2008r. do 31.07.2009r. 
nr 69/08 – Wyłonienie podmiotu wykonującego naprawy pomp głównego odwodnienia dla potrzeb Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
termin realizacji: od dnia zawarcia umowy na okres 24 m-cy 
nr 70/08 – Wyłonienie podmiotu wykonującego remonty urządzeń małej mechanizacji dla potrzeb Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy 
 
Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu naleŜy składać do 
dnia 02.07.2008r. w PKW 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 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 68/08 – 47 000 zł; nr 69/08 – 23 800 zł, nr 70/08 – 
8 000 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 03.07.2008r w Sali Narad- I piętro, Budynek Zarządu  
nr 68/08 o godz. 12.00 
nr 69/08 o godz.. 12.30 
nr 70/08 o godz.. 13.00 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
w sprawach proceduralnych Wydział Umów:   
nr 68/08 tel. 032 618 53 81 
nr 69/08 tel. 032 618 56 80 
nr 70/08 tel. 032 618 51 08 
 
w sprawach technicznych :  
nr 68/08 Lucjan Kogut tel. 032 618 55 53, Robert Ziarno tel. 032 627 04 02 
nr 69/08  
ZG Sobieski: Dział Gospodarki Maszynami, Smarami Technologii Górniczej mgr inŜ. Krzysztof Nowak tel. 032 618 56 79, 
Dział MGP mgr inŜ. Roman Chandzlik tel. 032 618 52 82 
ZG Janina: Dział Gospodarki Maszynami, Smarami Technologii Górniczej Jerzy Ślusarczyk tel. 032 627 06 51 
nr 70/08  Dział Gospodarki Maszynami, Smarami Technologii Górniczej Jerzy Odrzywołek tel. 032 618 54 36 
 

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. 
 
 


