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WYKONAWCY ZAINTERESOWANI 
WYNIKIEM POSTĘPOWANIA 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenośników zgrzebłowych 
stosowanych w Zakładach Górniczych TAURON Wydobycie SA”. 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 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 „Dostawy zgrzebeł i 

obejm (zamków) do przenośników zgrzebłowych stosowanych w Zakładach Górniczych 

TAURON Wydobycie SA”  złożonej przez Wykonawcę:  

 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLMAG” Sp. z o.o. 
40-160 Katowice, Al. Korfantego 79 
 
Uzasadnienie: 

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

kryterium oceny ofert – 100% „cena brutto oferty”. W części nr 1 została przeprowadzona 

aukcja elektroniczna w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. 

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 w/w kryterium oceny ofert. 

 

 

 



 

 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT 
 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

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

Część nr 1 

1 
KOPEX Machinery SA 
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 89 

87,58 

2 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLMAG” Sp. z o.o. 
40-160 Katowice, Al. Korfantego 79 

100,00 

3 

KONSORCJUM FIRM: 
Centrum Usług Górniczych Sp. z o.o. (LIDER) 
40-153 Katowice, Al. Korfantego 193 
PPUH „WIMAR” Wojciech Wieczorek  w Rybniku 

97,93 

4 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MINEC” Sp. z o.o. 
41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 2 

81,30 

Zamawiający informuje, że zawrze umowę z Wykonawcą w terminie określonym  
w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

II. Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 2 . 

 

Zamawiający – TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie, na podstawie  

art. 93 ust. 3 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 zgrzebeł i obejm (zamków) 

do przenośników zgrzebłowych stosowanych w Zakładach Górniczych TAURON  

Wydobycie SA”. 

Uzasadnienie prawne: 

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: 

Cena najkorzystniejszej oferty w części nr 2 zamówienia przekracza kwotę, którą 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o wartość 223.600,00 

netto (tj. ok. 60 %).  

 


