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WYKONAWCY ZAINTERESOWANI 
WYNIKIEM POSTEPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla Zakładów 
Górniczych TAURON Wydobycie S.A. z wykorzystaniem elektronicznego systemu 
monitoringu  pojazdów i maszyn”  - sprawa nr 19/2014/EEZP/IZ. 
 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

ORAZ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

I. Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 1 i 2 zamówienia 

Zamawiający – TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie, niniejszym pismem informuje o 

unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla Zakładów 

Górniczych TAURON Wydobycie S.A. z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

monitoringu  pojazdów i maszyn”. 

 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: 

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty”. 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 

Ceny najkorzystniejszej oferty uzyskane w przypadku części nr 1 zamówienia z oferty 

papierowej, a w przypadku części nr 2 w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej 

przewyższają kwoty  (o 31,2 %, tj. 1.145.250,00 zł netto w części nr 1 i o 16,9% tj. 

509.722,50 zł netto w części nr 2 zamówienia), jakie Zamawiający przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia w poszczególnych częściach zamówienia.  

 

 

 

 



 

 

II. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 3 zamówienia. 

Zamawiający – TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 92 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług 

sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A. z 

wykorzystaniem elektronicznego systemu monitoringu  pojazdów i maszyn”  złożonej przez 

Wykonawcę:  

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „PROTE” Michał Kowalski 

34-116 Spytkowice, ul. Konwaliowa 32 

Uzasadnienie: 

W przedmiotowym postępowaniu, złożone oferty poddano badaniu i ocenie wg przyjętego 

kryterium oceny ofert – 100% „cena brutto oferty”, a następnie w celu wyboru oferty 

najkorzystniejszej przeprowadzono aukcję elektroniczną. Oferta w/w Wykonawcy została 

uznana za najkorzystniejszą, gdyż spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także uzyskała 100 

punktów  w kryterium oceny ofert - „cena brutto oferty”. 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Liczba punktów w 
kryterium: 

„cena brutto” 
(waga - 100%) 

Część nr 3 zamówienia 

1. 
Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "MAX-BUD1" 
Tomasz Warchala 
41-705 Ruda Śląska, ul. Zgrzebnioka 9 

48,88 

2. 
Bogusław Michta 
32-310 Golczowice,  
ul. Powstania Styczniowego 3 

99,72 

3. 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne "PROTE" Michał Kowalski 
34-116 Spytkowice, ul. Konwaliowa 32 

100,00 

5. 
JUSTMAR Turczyński Marcin 
41-403 Chełm Śląski,  
ul. Wołodyjowskiego 31 

59,77 

Zamawiający informuje, że zawrze umowę z Wykonawcą w terminie określonym w art. 
94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 


