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Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
    

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji do pozyskiwania azotu z 
powietrza atmosferycznego oraz kontenerowej stacji 6/0,5kV zasilającej urządzenia instalacji 
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakładu Górniczego SOBIESKI” sprawa 
nr 65/2011/EEZP/MZ 
 
 
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 „Dostawę, montaż i 
uruchomienie instalacji do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego oraz 
kontenerowej stacji 6/0,5kV zasilającej urządzenia instalacji dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.- Zakładu Górniczego SOBIESKI” w zakresie części nr 1 zamówienia 
złożonej przez Wykonawcę PROMETGAS.PL Sp. z o.o., ul. Muchoborska 18,                     
54-424 Wrocław. 

 
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 unieważnieniu postępowania. 
 
Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie informuje o 

unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji do pozyskiwania 
azotu z powietrza atmosferycznego oraz kontenerowej stacji 6/0,5kV zasilającej urządzenia 
instalacji dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakładu Górniczego SOBIESKI” w 
zakresie części nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych: 
„Zamawiający unieważnia postępowania 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”. 

 



Strona 2 z 2 
 

 

 
 
 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 
W zakresie części nr 2 zamówienia zostały złożone dwie oferty. Obie oferty zostały 
odrzucone. Oferta złożona przez Wykonawcę GAL-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu 
została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Oferta złożona przez Wykonawcę RISER Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie została 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
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 

1 
PROMETGAS.PL Sp. z o.o. 
ul. Muchoborska 18 
54-424 Wrocław 

100,00 

 

 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a)  ustawy Prawo zamówień 
publicznych może zawrzeć umowę przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 
pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych- dotyczy części nr 1 zamówienia. 

 

 


