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Sprawa nr 50/2007/EZP/MN 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawę łańcuchów przeznaczonych do zawieszania i stabilizacji trasy jezdnej kolejek 
podwieszanych, łańcuchów górniczych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla 
potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A” 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
I UNIEWA śNIENIU CZ ĘŚCI NR 2 i NR 3 ZAMÓWIENIA 

  
 
I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
  
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 
poz.1655 z późn. zm.), niniejszym pismem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę łańcuchów przeznaczonych do zawieszania i stabilizacji trasy jezdnej 
kolejek podwieszanych, łańcuchów górniczych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla 
potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A” złoŜonej do części nr 1, 2 i 3 
zamówienia przez wykonawcę:  

 
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych, Grupa Kapitałowa FASING S.A 
40-142 Katowice, ul. Modelarska 11 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium oceny – 100% 
cena. Oferta spełnia wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
II. INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU CZĘŚCI NR 2 I NR 3 POSTĘPOWANIA 
 

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie informuje, Ŝe zgodnie z Ustawą Prawo zamówień 
publicznych przeprowadził badanie i ocenę złoŜonej oferty do części nr 2 i 3 postępowania oraz 
doprowadził do wyboru oferty najkorzystniejszej. Najkorzystniejsza oferta złoŜona do części nr 2 i 3 
postępowania przewyŜsza jednak znacznie kwotę (przekroczenie odpowiednio 39% i 15%) jaką 



zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyŜszym 
zamawiający informuje o uniewaŜnieniu części nr 2 i 3 postępowania. 

Podstawa prawna 

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.  
z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późń. zm.) „Zamawiający uniewaŜnia postępowania o udzielenie 
zamówienia, jeŜeli cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” 

 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁO śONYCH OFERT 
      
 
Część nr 1, 2 i 3 zamówienia 
 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga-100%) 
[pkt] 

1 
FASING Spółka Akcyjna 
40-142 Katowice, ul. Modelarska 11 

100 

 
 

Zamawiający informuję, Ŝe zgodnie z art. 94 ust. 1 zawrze umowę z Wykonawcą, którego 
oferta w zakresie części nr 1 zamówienia została uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym 
postępowaniu, w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. 

 
 


