
 

Jaworzno, dnia 01.02.2010 r. 
 

  
Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem 
 
 

 
Sprawa nr 58/2009/EEZP/MN 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Wykonanie  robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie  przebudowy 
odcinków wyrobisk w rejonach zabudowy tras przenośników taśmowych oraz wyrobisk 
przekopowych na poziomie 500m  w Zakładzie Górniczym Sobieski.” 

 

I.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
a)  w części nr 1: 

  
Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 92 ust. 

2 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 zakresie części nr 1 zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie  robót górniczych w ruchu 
zakładu górniczego w zakresie  przebudowy odcinków wyrobisk w rejonach zabudowy tras 
przenośników taśmowych oraz wyrobisk przekopowych na poziomie 500m  w Zakładzie 
Górniczym Sobieski.” złoŜonej przez Wykonawcę - Górnicze Przedsiębiorstwo Robót 
Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o. o., 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 73 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium oceny ofert – 100% cena 
brutto oferty. Oferta spełnia wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
b) w części nr 2 zamówienia: 
 

Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 92 ust. 
2 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 zakresie części nr 2 zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie  robót górniczych w ruchu 
zakładu górniczego w zakresie  przebudowy odcinków wyrobisk w rejonach zabudowy tras 
przenośników taśmowych oraz wyrobisk przekopowych na poziomie 500m  w Zakładzie 
Górniczym Sobieski.” złoŜonej przez Wykonawcę - BUDKOP Sp. z o. o., 41-400 Mysłowice,           
ul. Karola Miarki 36 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium oceny ofert – 100% cena 
brutto oferty. Oferta spełnia wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 



 

 
 
II. Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert. 
 

Część nr 1 zamówienia 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga -100%) 
[pkt] 

3 
Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o. o. 
32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 73 100,00 

4 BUDKOP Sp. z o. o., 41-400 Mysłowice, ul. Karola Miarki 36 96,69 

2 VACAT Sp. z o. o. 44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 67,28 

 
Część nr 2 zamówienia 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga -100%) 
[pkt] 

4 BUDKOP Sp. z o. o., 41-400 Mysłowice, ul. Karola Miarki 36 100,00 

3 
Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o. o. 
32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 73 93,38 

1 
Konsorcjum firm: 
1. Linter MINING Sp. z o. o.,44-300 Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 16F 
2. Linter Sp. z o. o.32-340 Wolbrom, Łobzów 163 

86,31 

2 VACAT Sp. z o. o. 44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 63,06 

 
 


