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WYKONAWCY ZAINTERESOWANI 
WYNIKIEM POSTĘPOWANIA 

 

Sprawa nr: 17/2012/EEZP/IZ 
 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Usługi transportowe taborem samochodowym dla 
Zakładów górniczych Południowego koncernu Węglowego S.A.” (dotyczy części 
nr 1, 2 i 5 zamówienia). 

 
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie 
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 w części nr 1, 2 i 5 zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Usługi transportowe taborem samochodowym dla Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 
Uzasadnienie prawne unieważnienia w części nr 1 i 2: 
 

Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia 
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zmówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty”. 
 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia w części nr 1 i 2: 
 

W częściach nr 1 i 2 ceny złożonych ofert najkorzystniejszych przewyższają kwoty, jakie 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości ich 
zwiększenia.   
 
Uzasadnienie prawne unieważnienia w części nr 5: 
 

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

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia w części nr 5: 
 

W części nr 5 nie złożono żadnej oferty.   



 
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT 

 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  
oraz 

adres wykonawcy 

CZĘŚĆ NR 1 
 

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

CZĘŚĆ NR 2 
 

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

1. 
P.H. „CARBO-STAL” G. Przybyłek, M. Polak Spółka Jawna 

42-580 Wojkowice, ul. Sobieskiego 247 F/7 
100 X 

5. 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AJP” Jerzy Paliwoda 

43-603 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2 
x 100 

 


