
 

Jaworzno, dnia 09.06.2010 r. 
 

 Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia 
 
 
 

 
 

Sprawa nr 23/2010/EEZP/MZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Najem kombajnów chodnikowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego”- w celu zawarcia umowy ramowej 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

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 (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 „Najem kombajnów chodnikowych 
dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego”- w celu zawarcia umowy 
ramowej: 

 
a) w zakresie części nr 1 zamówienia złoŜonej przez Wykonawcę REMAG S.A., 

ul. T. Boya śeleńskiego 105, 40-750 Katowice. 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium oceny ofert – 80% 
cena brutto oferty, 20% okres gwarancji. Oferta spełnia wymagania Ustawy Prawo 
zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
b) w zakresie części nr 2 zamówienia złoŜonej przez Wykonawcę REMAG S.A., 

ul. T. Boya śeleńskiego 105, 40-750 Katowice. 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium oceny ofert – 80% 
cena brutto oferty, 20% okres gwarancji. Oferta spełnia wymagania Ustawy Prawo 
zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
c) w zakresie części nr 3 zamówienia złoŜonej przez Wykonawcę WAMAGS.A., 

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 1, 58-309 Wałbrzych 
 



 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium oceny ofert – 80% 
cena brutto oferty, 20% okres gwarancji. Oferta spełnia wymagania Ustawy Prawo 
zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 
PoniŜej streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert. 

 
 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁO śONYCH OFERT 
 
Część nr 1 zamówienia      

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

 
Liczba punktów 

w kryterium: 
„cena brutto 

oferty” 
(waga -80%) 

[pkt] 

 
Liczba punktów 

w kryterium: 
„okres gwarancji” 

(waga -20%) 
[pkt] 

Łączna liczba 
punktów w 

ramach oceny 
ofert 

5 
REMAG S.A. 
ul. T. Boya śeleńskiego 105 
40-750 Katowice 

 
80,00 

 

 
20,00 

 
100,00 

 
Część nr 2 zamówienia      

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

 
Liczba punktów 

w kryterium: 
„cena brutto 

oferty” 
(waga -80%) 

[pkt] 

 
Liczba punktów 

w kryterium: 
„okres gwarancji” 

(waga -20%) 
[pkt] 

Łączna liczba 
punktów w 

ramach oceny 
ofert 

3 

Konsorcjum firm: 
KFG Mining Group Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum 
ul. świrki i Wigury 56 
43-190 Mikołów 
Industriemaschinen-Bergbau-Service GmbH- Członek 
Konsorcjum 
Industriestrasse 15 
D-97653 Bischofsheim/Rohn 

48,46 20,00 68,46 

5 
REMAG S.A. 
ul. T. Boya śeleńskiego 105 
40-750 Katowice 

 
80,00 

 

 
13,33 

 
93,33 

 



 

Część nr 3 zamówienia      

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

 
Liczba punktów 

w kryterium: 
„cena brutto 

oferty” 
(waga -80%) 

[pkt] 

 
Liczba punktów 

w kryterium: 
„okres gwarancji” 

(waga -20%) 
[pkt] 

Łączna liczba 
punktów w 

ramach oceny 
ofert 

1 
Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. 
ul. Strefowa 10 
43-100 Tychy 

76,58 7,22 83,80 

2 
WAMAG S.A. 
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 1 
58-309 Wałbrzych 

 
80,00 

 

 
20,00 

 
100,00 

 
Zamawiający informuje, Ŝe na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień 
publicznych umowa ramowa moŜe być zawarta w terminie nie krótszym niŜ 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert. 
 
Zgodnie z zapisem sekcji I ust. 7) SIWZ oraz zgodnie z art. 100 ust. 3 pkt 2) ustawy Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę ramową: 
a) w zakresie części nr 1 zamówienia z Wykonawcą REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach 
b) w zakresie części nr 2 zamówienia z Wykonawcami:  

• REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach; 
• Konsorcjum Firm KFG Mining Group Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum z siedzibą 

w Mikołowie, Industriemaschinen-Bergbau-Service GmbH- Członek Konsorcjum 
z siedzibą w Bischofsheim/Rohn. 

c) w zakresie części nr 3 zamówienia z Wykonawcami: 
• Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach; 
• WAMAG S.A. z siedzibą w Wałbrzychu. 

 
 

 


