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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Najem wysokowydajnego kombajnu chodnikowego wraz z obsługą serwisową w całym 
okresie najmu dla potrzeb ZG JANINA” 

   
 
 

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 Zamawiający informuje o uznaniu oferty złoŜonej przez Wykonawcę 
Millennium Leasing Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 123 a, 02-017 Warszawa za ofertę najkorzystniejszą 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Najem wysokowydajnego kombajnu 
chodnikowego wraz z obsługą serwisową w całym okresie najmu dla potrzeb ZG SOBIESKI”.  
 
 
Uzasadnienie wyboru: 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta; zarówno wykonawca oraz złoŜona przez 
niego oferta spełniają wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zamawiający nie wykluczył wykonawcy z udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz nie odrzucił 
złoŜonej przez niego oferty 

 
 
II.  INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA   
 
Zgodnie z art. 93 ust 3 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o 
uniewaŜnieniu postępowania u dzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Najem wysokowydajnego kombajnu chodnikowego wraz z obsługą serwisową 
w całym okresie najmu dla potrzeb ZG JANINA” na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych- cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający moŜe 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złoŜył jeden 
Wykonawca- Millennium Leasing Sp. z o.o. z Warszawy. Na otwarciu ofert, które odbyło się w dniu 
02.02 2007 r. Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Wynosiła ona 11 034 900,00 zł. Cena jedynej złoŜonej oferty wynosiła 11 020 407,50 zł. JednakŜe w 
okresie dwóch pierwszych miesięcy 2007 roku sytuacja finansowa Zamawiającego gwałtownie się 
zmieniła, co spowodowało, Ŝe kwota, jaką Zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia jest niŜsza od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia w dniu otwarcia ofert. Pierwotnie Zamawiający w 2007 roku zamierzał przeznaczyć na 
dzierŜawę przedmiotowego kombajnu kwotę ponad dwóch milionów złotych, jednakŜe zgodnie z 
skorygowanym „Zbiorczym planem kosztów dzierŜaw i najmów maszyn i urządzeń w Zakładach 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. w roku 2007- Korekta dla Zakładu Górniczego 
JANINA” Zamawiający nie dysponuje środkami pozwalającymi sfinansować przedmiotowe 
zamówienie. 


