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Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na „Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenośników zgrzebłowych stosowanych  
w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 

I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie  
art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  Dz.U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), niniejszym pismem informuje o wyborze oferty 
najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenośników zgrzebłowych 
stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.  
 
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:  
 

a) w części nr 2 zamówienia przez Wykonawcę: 
Kopex Machinery S.A., ul. 3-go Maja 89, 41-800 Zabrze 
od dnia 1.10.2012r. następca prawny  
Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA” S.A. 

           44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 39  
(oferta nr 7) 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Złożona oferta nie 
podlega odrzuceniu. Oferta jest najkorzystniejsza według przyjętego kryterium oceny ofert- 
100% cena. 
 

b) w częściach nr 7,8,9,12 zamówienia przez Wykonawcę: 
Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. 
ul. Jana Pawła II 27, 33-300 Nowy Sącz 
 (oferta nr 2) 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Złożona oferta nie 
podlega odrzuceniu. Oferta jest najkorzystniejsza według przyjętego kryterium oceny ofert- 
100% cena. 
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II. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
  Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 93 ust. 1 
pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem informuje o unieważnieniu w 
częściach nr 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do 
przenośników zgrzebłowych stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”  
 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

a) Postępowanie zostaje unieważnione w części nr 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11,  zamówienia  ponieważ 
ceny ofertowe przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

 
Uzasadnienie prawne: 
art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą kwotą, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.  
 

b)    Postępowanie zostaje unieważnione w części nr 13, 14, 15 zamówienia ponieważ nie złożono 
żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.  Ponadto w/w częściach postępowania cena 
ofertowa przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

 
Uzasadnienie prawne: 
art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął 
żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. 
 
 

III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT. 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga -100%) 
[pkt] 

Nr części zamówienia 

2 7 8 9 12 

2 
Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych 
„NOWOMAG” S.A. 
ul. Jana Pawła II 27, 33-300 Nowy Sącz 

x 100 100 100 100 

7 

Kopex Machinery S.A., ul. 3-go Maja 89, 41-800 Zabrze 
od dnia 1.10.2012r. następca prawny  
Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA” S.A. 
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 39 

100 x x x x 

 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Prawo 
zamówień publicznych w częściach nr  2, 7, 8, 9, 12 zamówienia umowa może być zawarta w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 
 

 


