
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wydział Zamówień Publicznych 
ul. Grunwaldzka 37 
43-600 Jaworzno 
tel. +48 32 618 52 01 
fax.+48 32 615 59 42 
 
 
Jaworzno, dn. 03.11.2011 r. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Wykonawcy zainteresowani  

post ępowaniem. 
          

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla 
potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”- sprawa                        
nr 42/2011/EEZP/MN 
 
 
 
I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy 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 „Dostawy rur stalowych               
i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.” 

 
 

a) w zakresie części nr 1 zamówienia złożonej przez Wykonawcę: 
Konsorcjum firm: (oferta nr 4) 
1) Grupa Kapitałowa WONAM S.A   – Lider Konsorcjum 

43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 13 
2)  Wonam Konstrukcje Sp. z o. o.   – Członek Konsorcjum 

44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Towarowa 15  
 

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 zakresie części nr 2, 4 zamówienia złożonej przez Wykonawcę: 
Zakłady Produkcyjne B-D Witold Brodzik Spółka Jawna  (oferta nr 5) 
42-400 Zawiercie, ul. 11-go Listopada 2/4 
 
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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c) w zakresie części nr 3 zamówienia złożonej przez Wykonawcę: 
THOMAS S.J Tomasz Sztejnwald (oferta nr 6) 
44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 237 
 
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. 
 
 

d) w zakresie części nr 5 zamówienia złożonej przez Wykonawcę: 
ELPLAST+ Sp. z o. o. (oferta nr 2) 
44-336 Jastrzębie – Zdrój, ul. Świerczewskiego 8 

 
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. 
 

 
 
II. Informacja o uniewa żnieniu post ępowania w cz ęści nr 2, 3, 5 zamówienia.  

 
 
 

Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, zgodnie z  art. 93 
ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym 
pismem informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych  i stalowych 
kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”   w części nr 2, 3, 5, zamówienia na podstawie 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 ceną przewyższa 
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.  

 
Uzasadnienie faktyczne: 

 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części nr 2, 3, 5 zamówienia cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
finansowanie zamówienia, tj: w części nr 2 o 18%, (tj. 478.333,74 zł), w części nr 3 o 5% (tj. 
77.621,00) w części nr 5 o 14% (tj. 19.779,63) 
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III. Streszczenie oceny i porównania zło żonych ofert.  
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga -100%) 
[pkt] 

Nr części zamówienia 

1 2 3 4 5 

1 

 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
DREMEX Sp. z o. o.  
36-060 Głogów Małopolski Rogów, 
Rudna Mała 49a 
 

x 97,15 89,00 59,85 x 

2 

 
ELPLAST Sp. z o. o. 
44-336 Jastrzębie – Zdrój, ul. 
Świerczewskiego 8 
 

x x x x 100,00 

3 
TERMOWENT TECHNOLOGY 
41-800 Zabrze, ul. Wolności 191 
 

x x 41,89 x x 

4 

Konsorcjum firm: 
Grupa Kapitałowa WONAM S.A  
– Lider Konsorcjum 
43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 13 
Wonam Konstrukcje Sp. z o. o.  
– Członek Konsorcjum 
44-330 Jastrzębie Zdrój,  
ul. Towarowa 15 
 

100,00 77,32 61,35 x x 

5 

 
Zakłady Produkcyjne B-D Witold 
Brodzik Spółka Jawna 
42-400 Zawiercie, ul. 11-go Listopada 
2/4 
 

x 100,00 88,31 100,00 x 

6 
THOMAS S.J Tomasz Sztejnwald 
44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 237 
 

x 94,03 100,00 74,20 x 

 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień 
publicznych w części nr 4 zamówienia umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, natomiast               
w części nr 1 zamówienia we wcześniejszym terminie. 

 
 
 


