
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wydział Zamówień Publicznych 
ul. Grunwaldzka 37 
43-600 Jaworzno 
tel. +48 32 618 52 01 
fax.+48 32 615 59 42 
 
 
Jaworzno, dn. 27.10.2011 r. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani 
post ępowaniem. 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy noży obrotowych, tulei, uchwytów nożowych i zabezpieczeń 
do organów urabiających kombajnów ścianowych i chodnikowych dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 43/2011/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 na „Dostawy noży 
obrotowych, tulei, uchwytów nożowych i zabezpieczeń do organów urabiających kombajnów 
ścianowych i chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 
1) w zakresie części nr 1, 4, 6, 9, 12, 13, 20, 21 zamówienia złożonej przez Wykonawcę: 

Królmet Sp. z o. o. (oferta nr 4) 
42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 120 

 
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. 

 
2) w zakresie części nr 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17,  zamówienia złożonej przez 

Wykonawcę: 
Kennametal Sp. z o. o. (oferta nr 2) 
44-240 Żory, ul. Boczna 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. 

 
3) w zakresie części 24 zamówienia złożonej przez Wykonawcę: 

Hert Sp. z o. o. (oferta nr 5) 
41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 74 
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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. 
 

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 noży obrotowych, tulei, 
uchwytów nożowych i zabezpieczeń do organów urabiających kombajnów ścianowych 
i chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  w części nr 2, 5, 18, 19, 22, 
23 zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 
„Zamawiający unieważnia postępowanie 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: 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części nr 2, 5, 18, 19, 22 zamówienia nie 
złożono żadnej oferty. W części nr 23 zamówienia nie złożono oferty niepodlegającej 
odrzuceniu.  
 

 
Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT 

 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz 

adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga -100%) 
[pkt] 

Nr części zamówienia 

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 24 

1 

Sandvik Mining and 
Construction Sp. z o. o. 
ul. Strefowa 10 
43-100 Tychy 

82,60 x 56,04 x x x x x x x x x x x x x x x 

2 

 
Kennametal Sp. z o. o. 
ul. Boczna 8 
44-240 Żory 
 

98,20 100,00 97,14 96,30 100,00 100,00 96,39 100,00 100,00 95,68 94,34 100,00 100,00 100,00 100,00 x x x 

4 
Królmet Sp. z o. o. 
ul. Paderewskiego 120 
42-400 Zawiercie 

100,00 97,74 100,00 100,00 97,05 91,03 100,00 94,46 94,07 100,00 100,00 97,32 x x x 100,00 100,00 x 

5 

Hert Sp. z o. o. 
ul. Katowicka 74 
41-400 Mysłowice 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 100,00 

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

 


