
Jaworzno, dnia 24.09.2009 r. 
 

Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem o udzielenie  
przedmiotowego zamówienia  
 

                                                                              Sprawa nr: 07/2009/EEZP/IZ 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych nowego 
kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem 
zasilającym kombajn dla ZG Sobieski” – część nr 1 zamówienia. 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,  

(po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert)  
 

 Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, zgodnie z art. 183 ust. 6  
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późn. 
zm), niniejszym pismem informuje o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert na podstawie 
art. 183 ust. 5 pkt 2 w/w ustawy oraz wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16.09.2009r. 
(sygn. akt KIO/UZP 1167/09) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem wraz ze świadczeniem usług 
serwisowych nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem  
i przewodem zasilającym kombajn dla ZG Sobieski”. 
 
 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 wraz ze świadczeniem usług 
serwisowych nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem  
i przewodem zasilającym kombajn dla ZG Sobieski” złoŜonej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
1) FAMUR Sp. z o.o. (Pełnomocnik)  
    40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51 
2) Fabryka Maszyn FAMUR SA 
    40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium oceny ofert – 100% „cena 
brutto oferty” w części nr 1 zamówienia. Oferta w/w Wykonawcy spełnia wymagania ustawy 
Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOśONYCH OFERT 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 
Liczba punktów w kryterium: „cena brutto oferty” 

(waga -100%) 
[pkt] 

2 Joy Maszyny Górnicze Sp. z o.o.  
43-100  Tychy ul. Murarska 20 85,89 

4 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia:   
FAMUR Sp. z o.o.(Pełnomocnik)  
+ Fabryka Maszyn FAMUR SA  
40-698 Katowice ul. Armii Krajowej 51 

100,00 

 


