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Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie  

zamówienia publicznego 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy rur stalowych              
i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”- sprawa nr 79/2013/EEZP/MN 
 

 
I. Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 2 

zamówienia. 

 
W związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą po 

wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 16.01.2014 r. przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe DREMEX Sp. z o. o., Rudna Mała 49A, 36-060 Głogów Małopolski (oferta nr 
4), który złożył w części nr 2 najkorzystniejszą ofertę, jak również niewyrażeniem zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą drugiego Wykonawcy w rankingu - THOMAS Sp. 
jawna Tomasz Sztejnwald, ul. Pszczyńska 237, 44-100 Gliwice, Zamawiający dokonał 
wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich 
ponownego badania i oceny. 

 

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, niniejszym 
pismem informuje o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 
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 zamówienia, złożonej 
przez Wykonawcę: 

 

Zakłady Produkcyjne B-D S.A 
ul. 11-go Listopada 2/4, 42-400 Zawiercie (oferta nr 3) 
 

Uzasadnienie wyboru 
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w części nr 2 zamówienia – 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREMEX Sp. z o. o., Rudna Mała 49A, 36-060 Głogów 
Małopolski (oferta nr 4), jak również drugi w rankingu Wykonawca- THOMAS Sp. jawna 
Tomasz Sztejnwald, ul. Pszczyńska 237, 44-100 Gliwice, nie wyrazili zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. Wobec powyższego jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
złożona przez trzeciego w rankingu Wykonawcę spełniającego warunki udziału                            
w postępowaniu określone w SIWZ i nie podlegającego wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu tj.: Zakłady Produkcyjne B-D S.A ul. 11-go Listopada 2/4, 42-400 Zawiercie 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w części nr 2 zamówienia. 

 

Część nr 2 zamówienia. 

Pozycja 
w 

rankingu 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  
Oraz adres Wykonawcy 

Liczba punktów 
w kryterium: 
„cena brutto”  
(waga – 100%) 

1 3 
Zakłady Produkcyjne B-D S.A 
ul. 11-go Listopada 2/4, 42-400 Zawiercie 

100,00 

 

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


