
Gmina Brzesko 
ul. Bartosza Głowackiego 51 
32 - 800 Brzesko 
         Brzesko, dn. 20.10.2022 r.  

Nasz znak: ZP.271.2.25.2022.IP  

INFORMACJA 
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Gmina Brzesko informuje, że po 
dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie 
podstawowym na realizację zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie 
Gminy Brzesko w sezonie zimowym 2022/2023 na poszczególne części wybrano 
następujących wykonawców. 

Część 1 – obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Brzesko i sołectwa Jadowniki  

Brzeskie Zakłady Komunalne Sp.z.o.o., ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko 

Uzasadnienie 
Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia tj. cena 
(60%) oraz czas reakcji - podstawienia sprzętu (40%). Wybrany Wykonawca spełnił warunki 
udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu jak również uzyskała 
największą liczbę punktów na podstawie kryterium wyboru ofert. 
 
W wyznaczonym terminie na składanie ofert wpłynęła 1 oferta, której komisja przetargowa 
przyznała następującą ilość punktów: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Punkty przyznane w 
kryterium cena  

60% 

Punkty przyznane w 
kryterium  

czas reakcji - 
podstawienia sprzętu 

(40%) 

Łączna liczba 
punków 

1. Brzeskie Zakłady Komunalne 
Sp.z.o.o., ul. Słowackiego 1, 

32-800 Brzesko 

60,00 40,00 100,00 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Gmina Brzesko informuje, że w 
prowadzony postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część 1 nie odrzucono 
żadnej oferty. 



Zamawiający informuje, że Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX 
ustawy PZP. 

 

Cześć 3 – obejmuje zimowe utrzymanie dróg w sołectwach: Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, 
Sterkowiec i Wokowice 

Usługi Brukaskie KLEC-BUD Klecki Paweł, Sufczyn 91, 32-852 Dębno 

W wyznaczonym terminie na składanie ofert wpłynęła 1 oferta, której komisja przetargowa 
przyznała następującą ilość punktów: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Punkty przyznane w 
kryterium cena  

60% 

Punkty przyznane w 
kryterium  

czas reakcji - 
podstawienia sprzętu 

(40%) 

Łączna liczba 
punków 

1. Usługi Brukaskie KLEC-BUD 
Klecki Paweł, Sufczyn 91, 

32-852 Dębno 

60,00 40,00 100,00 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Gmina Brzesko informuje, że w 
prowadzony postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część 3 nie odrzucono 
żadnej oferty. 

Zamawiający informuje, że Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX 
ustawy PZP. 

 

         Z upoważnienia Burmistrza 
                                                                                                          Z - ca BURMISTRZA 

          (-) Grzegorz Brach 

         

Otrzymują: 
 
1. Strona prowadzonego postępowania 
2  a/a. 
 

 


