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Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem.

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 
84/2011/EEZP/AW 
 
 
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 górniczych 
ognioszczelnych stacji transformatorowych dla Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”  złożonej: 
 

1. w części nr 1 zamówienia przez Wykonawcę: 
Kopex Electric Systems SA 
43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 3  
(oferta nr 1) 

 
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 części nr 2 i 3 zamówienia przez Wykonawcę: 

CARBOAUTOMATYKA SA 
ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy  
(oferta nr 3) 

 
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. 
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II. Informacja o unieważnieniu  części nr 4 zamówienia. 

 
Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 93 

ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym 
pismem informuje o unieważnieniu części nr 4 zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 
górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych dla Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 
Uzasadnienie faktyczne: 
W części nr 4 zamówienia cena oferty znacznie przekracza środki jakie zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. o 26% 
 
Uzasadnienie prawne: 
Art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj „Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z 
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty” 

 
III. 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 2 3 

1 
Kopex Electric Systems S.A 
ul. Bpa Burschego 3 
43-100 Tychy 

100,00 x x 

2 

Przedsiębiorswto Produkcyjno 
Handlowo Usługowe Martech-
Plus Marcin Mistarz S.J 
ul. Międzyblokowa 12a/5 
41-706 Ruda Śląska 

90,70 x x 

3 

Przedsiębiorstwo Kompletacji i 
Montażu Systemów Automatyki 
Carboautomatyka S.A 
ul. Budowlanych 168 
43-100 Tychy 

x 100,00 100,00 

4 
Energo-Mechanik Sp. z o. o. 
ul. Krakowska 73 
47-100 Strzelce Opolskie 

x 81,74 94,78 

 
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. 

 


