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Zamawiający informuje o wyniku postępowania prowadzonego W trybie przetarg nieograniczony pn.:
Dostawa częścizamlennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ
S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 292-10-011.

1.

Do realizacji zamowienia wybrano jako najkorzystniejsze oferty n/w firm:

1) dla częścizamÓwienia (zadania) nr: 10.13.26.35
z'U.M. sTANlsŁAW GRABAS

2) dla częŚci
P

3)

zamÓwienia (zadania) nr: 6.7

rzeds. Wielobra nżowe N l ELl PlŃsK! ZWM Wrocław

dla częŚci zamowienia (zadania) nr: 1.8.9.14.15.17,'18.19.24.25.27.28.29.30.31.32.33.34,37.38
FAMUR S.A. Katowice

4)

dla częŚci zamÓwienia (zadania) nr: 20.21.22.23.36
F.H.U. GROT

5)

dla części zamowienia (zadania) nr:.2,5,12,16
PPU PIOMET Piotr Adamczyk

6) dla części zamówienia (zadania) nr:3.4,11
DAWID P.P.H. Sp. z o.o. Sztum
\AAtv.

Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu'

2. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono zadnego \AĄkonawcy.
3. W przedmiotowym postępowaniu na podstawie $ 29 ust. 5 pkt 2 ) litera b/ Regulaminu Udzielania ZamÓwień
odrzucono oferty WykonawcÓw:
MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wykonawca złoŻyłofertę, ktÓra tylko częściowo jest zgodna z wymaganiami SIWZ. W wyniku uzupełnienia
oferIy przez Wykonawcę i analizy przedstawionych dokumentów Zamawiający stwierdził, ze \ĄĄlkonawca nie
dostarczył rysunkÓw do oferowanych podzespołow.
ZamawiĄący w Załączniku nr 1 do SIWZ, wymagał w częścilll pkt. d) (tiret trzeci) załączenia do ofeńy
w przypadku oferowania ceńyfikowanych zamiennikÓw oryginalnych lub katalogowych częŚcizamiennych:
DTR / lnstrukcja uŻytkowania (stosowania) oferowanych częścizamiennych zawierająca m.in. opis oraz
rysunki umoŻliwiające identyfikację certyfikowanego przedmiotu zamowienia i potwierdzające moŻliwośÓ
zastosowania oferowanej częścizamiennej w maszynie/urządzeniu bez koniecznoŚci zastosowania
dod atkowyc h ad a pte row
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W wyniku uzupełnienia oferty przez Wykonawcę i analizy przedstawionych dokumentÓw Zamawiający
stwierdził, brak rysunkow do oferowanych podzespołow.
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PPU PIOMET Piotr Adamczyk

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ, wymagał w częŚci lll pkt. d) (tiret trzeci) załączenia do oferty
w przypadku oferowania certyfikowanych zamiennikÓw oryginalnych lub katalogowych częŚcizamiennych.
DTR / lnstrukcja użytkowania (stosowania) oferowanych części zamiennych zawierająca m.in. opis oraz
rysunki umoŻliwiające identyfikację ceftyfikowanego przedmiotu zamowienia i potwierdzające moŻliwość
zastosowania oferowanej częścizamiennej w maszynie/urządzeniu bez koniecznościzastosowania
d od atkowyc h ad a pte row u b i n g e row a n i a w ko n st ru kcję m a szy n y/u rz ąd z e n i a.
l

Wykonawca w złozonej ofercie przedstawił DTR oferowanych częŚci zamiennych, ktÓra tylko częŚciowo jest
zgodna z wymaganiami SIWZ. Wwyniku uzupełnienia olerty przez Wykonawcę i analizy przedstawionych
dokumentow Zamawiający stwierdził, ze rysunki załączone do oferty nie są w pełni zwymiarowane co
uniemoŻliwia 100% identyfikację podzespołÓw, pŻez co nie można okreŚlic prawidłowych parametrÓw
techniczno-uzytkowych oferowanych częściw zakresie określonym w częścilll pkt. d) (tiret trzeci) Załącznika nr
1 do SIWZ.

4. Wykonawcy, których oferty uznano za najkorzystniejsze zobowiązani są do podpisania stosownej umowy
w terminie określonym w odrębnym wezwaniu.

Przewod n iczący Komisji Przetargowej

Paweł Zwoliński
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