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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

ORAZ INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT 

 

Zakład Usług WOD. KAN Zenon Łukawski  

ul. Karpacka 6  

27 – 200 Starachowice  

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT 

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie zadania pod nazwą: „„Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na 

terenie Gminy Brody w sezonie zimowym 2013/2014 ””  iinnffoorrmmuujjee  oo  oodd rrzzuucceenniiuu  oo ffeerr tt   

WWyykkoonnaawwccyy::  
Zakład Usług WOD. KAN Zenon Łukawski  
ul. Karpacka 6  

27 – 200 Starachowice  
 

UZASADNIENIE:  

 
Treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

W pkt 12.4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał, aby Wykonawca  

w cenie oferty ujął wszelkie  koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia  w tym 
również obowiązujący podatek  od towarów i usług VAT.  Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004r. o podatku od towarów usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 z póź . zm.).  
Firma  Zakład Usług WOD. KAN Zenon Łukawski ul. Karpacka 6, 27 – 200 Starachowice w 

złożonej ofercie na przedmiot zamówienia przyjęła 8% stawkę VAT.  
W załączniku nr 3 do ustawy o VAT znajduje się wykaz towarów i usług opodatkowanych 8% 
stawką VAT. Pod poz. 174 tego załącznika wymienione zostały usługi zamiatania śmieci i 

usuwania śniegu, sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 81.29.12.0.  
Grupowanie PKWiU 81.29.12.0 "Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu" obejmuje usługi: 

czyszczenia próżniowego pasów startowych, zamiatania i polewania ulic, posypywania dróg 
piaskiem i solą, usuwania śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków.  
Usługi odśnieżania dróg, sklasyfikowane w PKWiU 81.29.12.0, które zostały wymienione w poz. 

174 ww. załącznika do ustawy o VAT, zatem oferent powinien je opodatkować 8% stawką VAT.  
   

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: „„Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy 

  
Urząd Gminy w Brodach                                      Referat Inwestycyjny 
ul. St. Staszica 3                                                   tel. (041) 271 12 05  
27 – 230 Brody                                                    inwestycyjny.brody@vp.pl 
telefon/fax (041) 271 12 31 gmina@brody.ino.pl 
NIP 664 – 00 – 11 – 820 

 

mailto:gmina@brody.ino.pl


Brody w sezonie zimowym 2013/2014””    wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„TRUCHLEWSKI”  

Krynki ul. Ostrowiecka 6 
27 – 230 Brody  

za cenę ofertową: 132 246,00zł [brutto]. 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena  

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny  

Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi w dniu 15.11.2013r. 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

Lp. Oferent Cena brutto  Liczba punktów w 

kryterium cena 

 

1 
Zakład Usług WOD. KAN Zenon Łukawski  
ul. Karpacka 6  

27 – 200 Starachowice  
 

148 923,69 

 
- 

2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  

„TRUCHLEWSKI” 
Krynki ul. Ostrowiecka 6 
27 – 230 Brody  

132 246,00 100 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  
 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w  ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) – dział VI „Środki 

ochrony prawnej”.  

 

Otrzymują: 

A. Po 1x Wykonawcy ( faksem + drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)  

B. 1 x Zamawiający  

C. Strona internetowa + tablica ogłoszeń Zamawiającego  

 

Wójt Gminy Brody 
 

mgr Andrzej Przygoda 
 


