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Wykonawcy zainteresowani 
post ępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
  

 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy łańcuchów ogniwowych górniczych oraz ogniw złącznych do 
łańcuchów górniczych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”- 
sprawa nr 82/2010/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 „Dostawy łańcuchów 
ogniwowych górniczych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”: w zakresie części nr 2, 4, 5 
zamówienia złoŜonej przez Wykonawcę THIELE GmbH & Co. KG, Werkstrasse 3, 58640 
Iserlohn (NIEMCY). 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. ZłoŜona oferta nie 
podlega odrzuceniu. Oferta jest najkorzystniejsza według przyjętego kryterium oceny ofert- 
100% cena. 

 
II. Informacja o uniewa Ŝnieniu post ępowania. 
 

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 uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy łańcuchów ogniwowych 
górniczych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  

• w zakresie części nr 1, 6 zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo 
zamówień publicznych tj. „Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeŜeli nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie 
wpłynął Ŝaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeŜeniem pkt 2 i 3”. W przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie części nr 1, 6 zamówienia nie złoŜono Ŝadnej oferty. 

• w zakresie części nr 3 zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo 
zamówień publicznych tj. „Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie 
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zamówienia, jeŜeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜszą ceną 
przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba Ŝe zamawiający moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty.”. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części nr 3 
zamówienia ofertę z najniŜszą ceną (jedyna złoŜona oferta) złoŜył Wykonawca- 
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą 
w Katowicach. Cena jedynej złoŜonej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 443%. 

 
W załączeniu streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 14.01.2011r. 
 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOśONYCH OFERT 
 
 

 
 
 
 
 
Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz 

adres wykonawcy 

Liczba punktów 
w kryterium: 

„cena brutto oferty” 
(waga -100%) 

[pkt] 
Nr części zamówienia 

2 4 5 

1 
THIELE GMbH & Co.KG 
Werkstrasse 3 
58640 Iserlohn 

100,00 100,00 100,00 

 
 
Zamawiający informuje, Ŝe na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a)  ustawy Prawo 
zamówień publicznych moŜe zawrzeć umowę przed upływem terminu o którym 
mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych- dotyczy części nr 
2, 4, 5 zamówienia. 

 


