
  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

JSW KOKS S.A., 41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1 

 

KRS 0000445684                        NIP 629-225-65-76                    REGON 278093210 

Kapitał zakładowy 994.055.470,00 zł                    Kapitał wpłacony 994.055.470,00 zł 

ogłasza przetarg nieograniczony – jednostopniowy nr P/8/2023, prowadzony w oparciu o Instrukcję  

w sprawie zasad i trybu zamawiania dostaw, robót i usług oraz zatwierdzania cen w JSW KOKS S.A. pn.:  

„Modernizacja Systemu Alarmowania Pożarowego w rozdzielniach koksowni  

w Koksowni Radlin”. 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja Systemu 

Alarmowania Pożarowego w rozdzielniach koksowni w Koksowni Radlin”.  

Zakres prac: 

Zakres rzeczowy projektu inwestycyjnego obejmuje realizację wszelkich czynności, tak o charakterze 

formalnym, projektowym jak i wykonawczym, zmierzających do przygotowania, realizacji oraz oddania  

do użytkowania przedmiotu inwestycji, w tym: 

1) Wykonanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych na podstawie założeń 

technicznych ujętych w SIWZ. 

2) Przeprowadzenie przez Wykonawcę ogółu działań formalno-prawnych niezbędnych  

do przygotowania oraz realizacji przedmiotowego projektu inwestycyjnego.  

3) Uzyskanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej dla projektu inwestycyjnego projekt budowlany  

i udzielającej pozwolenia na budowę. 

4) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w obiektach Koksowni Radlin  

na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego 

dokumentacji technicznej. 

5) Wykonanie uruchomienia oraz ruchu próbnego przedmiotu inwestycji w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

Termin (okres) realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie prac związanych  

z realizacją przedmiotowego zamówienia nastąpiło niezwłocznie po zawarciu umowy, a oczekiwany 

termin zakończenia realizacji inwestycji to 18 miesięcy od daty zawarcia umowy wraz z uzyskaniem 

pełnej zdolności użytkowej oraz uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie przedmiotu 

inwestycji. 

Termin składania ofert upływa dnia: 17.04.2023 r. o godz. 900. 

Wysokość wadium: 10 000,00 zł. 

Miejsce składania ofert: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w JSW KOKS S.A., Koksownia 

Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, tj. w budynku Zarządu JSW KOKS S.A. i Dyrekcji Koksowni Przyjaźń, 42-523 

Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 – Zespół Obsługi Kancelaryjnej – pokój nr 020 z dopiskiem „Dla Działu 

Przetargów”. Koperta powinna być oznaczona: Przetarg pn. „Modernizacja Systemu Alarmowania 

Pożarowego w rozdzielniach koksowni w Koksowni Radlin”, z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Komisji  

ds. Przetargów w dniu 17.04.2023 r. o godzinie 910 w JSW KOKS S.A., Koksownia Przyjaźń  

w Dąbrowie Górniczej, 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1, w budynku „STOŁÓWKA” 

(znajdującym się za bramą główną Koksowni) – sala konferencyjna na I-szym piętrze. 

 

 

 



 

Wizja lokalna (obligatoryjna) odbędzie się w dniu 28.03.2023 r. o godz. 1000  w JSW KOKS S.A. 

Koksownia Radlin, ul. Hutnicza 1, 44-310 Radlin. Miejsce spotkania – Brama Główna. 

W wizji lokalnej mogą wziąć udział tylko ci Oferenci, którzy wykupią Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ). Oferenci, którzy nie pojawią się na wizji, zostaną automatycznie wykluczeni  

z postępowania. 

Oferenci, którzy wykupią SIWZ po terminie wizji lokalnej, będą mieli możliwość odbycia wizji  

(na ich pisemny wniosek) w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego, lecz nie później niż na 6 dni 

kalendarzowych przed terminem składania ofert.    

Materiały przetargowe zawierające Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: 

 można odebrać osobiście w JSW KOKS S.A., Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, 42-523 

Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1, w Dziale Przetargów, budynek „WODNIK” pokój nr 212 

lub 

 otrzymać drogą pocztową i elektroniczną w formacie .pdf, 

po uprzednim przedłożeniu ogłaszającemu potwierdzenia dokonania wpłaty i aktualnego odpisu  

z właściwego rejestru lub aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG). 

Cena materiałów przetargowych wynosi 150 zł + 23% podatek VAT – płatna na konto PKO BP S.A. 

Oddział w Sosnowcu nr rachunku 71 1020 2498 0000 8202 0019 1205. 

Upoważnionymi do kontaktów z oferentami w zakresie procedury przetargowej są: 

- Beata Janas – Kubala – Kierownik Działu Przetargów – tel. 32/757-56-54, e-mail:bekubala@jswkoks.pl, 

- Aneta Ornat – Młodszy Specjalista ds. Przetargów – tel. 32/757-56-59, e-mail: aornat@jswkoks.pl. 


