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Modliborzyce, dnia 30.01.2019 r. 

INW.271.1.2.2019 

 

 

 

 

INFORMACJA  

O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Wyposażenie 

pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych dla szkół gminy 

Modliborzyce w ramach projektu „Młodzi kreatorzy”. 

 

Zamawiający – Gmina Modliborzyce działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 

w związku z zakończeniem ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, informuje wszystkich Wykonawców                

o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:  

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak 

Bogusława 17 

 80-209 Chwaszczyno 

Wykonawca ABC Szkoły Sławomir Śliwiak złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu,                     

oraz nie podlegającą wykluczeniu, jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień 

publicznych, ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza 

zgodnie z kryterium oceny ofert. Kryterium I - Cena oferty brutto:  204 581,17 zł; kryterium 

II - Termin dostawy przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy -  czas dostawy przedmiotu zamówienia skracając termin o 9 dni 

kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Łączna liczba punktów na kryteria oceny ofert            

80 pkt. 
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Informacja o nazwach (firmach), siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli 

oferty a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert. 

 
 

Oferta nr 3 Wykonawcy: ENCORE TECH Sp. z o.o., ul. Zagnańska 27, 25-953 

Kielce zostaje odrzucona – na podstawie  art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający 

odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Uzasadnienie faktyczne. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę             

w stosunku do przedmiotu zamówienia i średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert 

Zamawiający zwrócił się pismem z dnia 14.01.2019 r. (przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej i za pośrednictwem operatora pocztowego) do Wykonawcy o udzielenie 

wyjaśnień art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

N
u
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fe
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y
 Nazwa (firmy)  

oraz adres 

 Wykonawcy 

I Kryterium 

Cena  

ofertowa 

 brutto  

(zł) 

II Kryterium 

Termin dostawy 

przedmiotu zamówienia 

liczony w dniach 

kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy 

Łączna 

liczba 

punktów 

1. 

Infomiks Sp. z o.o. 

ul. Pogodna 19F 

05-402 Otwock    246 487,48 

czas dostawy przedmiotu 

zamówienia skracając 

termin o 14 dni 

kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy 

oferta 

podlega 

odrzuceniu 

2. 

APLY Anna Borawska 

ul. Zagórzańska 28c 

04-965 Warszawa 

 

368 877,00 

czas dostawy przedmiotu 

zamówienia  w terminie 30 

dni kalendarzowych  

od daty zawarcia umowy 

oferta 

podlega 

odrzuceniu 

3.  

ENCORE TECH Sp. z o. o. 

ul. Zagnańska 27 

25-953 Kielce 142 657,00 

czas dostawy przedmiotu 

zamówienia skracając 

termin o 14 dni 

kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy 

oferta 

podlega 

odrzuceniu 

4. 

ABC Szkoły  

Sławomir Śliwiak 

Bogusława 17 

80-209 Chwaszczyno 

204 581,17 
(po uwzględnieniu 

oczywistych omyłek 

rachunkowych) 

  -  60 pkt 

czas dostawy przedmiotu 

zamówienia skracając 

termin o 9 dni 

kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy  - 20 pkt 

 

80 pkt 



 

 
   3 

 
Projekt „Młodzi kreatorzy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz przedstawienia dowodów dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny ofertowej brutto.  

„Zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany wszcząć 

postępowanie wyjaśniające w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 

30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert , chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Wykonawca do wyznaczonego terminu nie 

złożył wyjaśnień Zamawiającemu. Zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp obowiązek wykazania, że 

oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.  

Wykonawca zobowiązany  jest do przesłania do Zamawiającego wyjaśnienie treści złożonej 

oferty. Zamawiający poinformował w piśmie iż, wyjaśnienia tj. faksem pod nr 15/8717102 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres gminamodliborzyce@wp.pl lub 

pisemnie na adres: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, należało 

złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. Wyjaśnienia złożone w 

formie elektronicznej należy w oryginale przesłać na adres Zamawiającego.  

Wykonawca we wskazanym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących zaproponowanej ceny 

za realizację zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę 

Wykonawcy. 

Podstawą wskazanego w tym miejscu odrzucenia oferty Wykonawcy nie jest art. 89 ust. 1 pkt 

4 ustawy Pzp., zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (...) zawiera rażąco 

niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (...)". W treści art. 90 ust. 3 

ustawy Pzp brak jest wskazania, że Wykonawca musi udzielić wyjaśnień w określonym 

(wyznaczonym przez Zamawiającego) terminie. Nie mniej jednak, Zamawiający w treści 

przesłanego do Wykonawcy wezwania do złożenia wyjaśnień wskazał, że „(...) Zamawiający 

odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie albo jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia (...)". 

Wymaganie Zamawiającego jest zgodne z opinią Urzędu Zamówień Publicznych (dalej UZP), 

w której wskazano, że „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli dostawca nie złoży wyjaśnień w 

mailto:gminamodliborzyce@wp.pl
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wyznaczonym terminie albo jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy Pzp). Jeżeli 

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską 

o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu 

udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (art. 90 ust. 4 ustawy Pzp)" [opinia zamieszczona 

na stronie internetowej UZP]. 

 

Oferta nr 1 Wykonawcy: Infomiks Sp. z o.o., ul. Pogodna 19F, 05-402 Otwock 

zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. 

Pzp (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) z uwagi na fakt, iż zawiera błędy w obliczaniu 

ceny. 

 

Uzasadnienie faktyczne. W złożonej ofercie z dnia 08.01.2019 r. Wykonawca wskazał 23%  

i 8% stawkę podatku VAT na cały asortyment objęty dostawą (dot. Załącznika nr 2 do SIWZ 

– Formularz ofertowy).  

Zamawiający pismem z dnia 22.01.2019 r. (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

i za pośrednictwem operatora pocztowego) wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści 

złożonej oferty dotyczących kwestii zastosowania przez Wykonawcę dwóch stawek podatku 

VAT. Wykonawca pismem z dnia 23.01.2019 r. udzielił wyjaśnień, wskazując iż zastosował 

w przedmiocie zamówienia 8% stawkę podatku VAT wg. specyfikacji w wykazie pomocy dla 

Zespołu Placówek w Stojeszynie Pierwszym w pozycji tj. Lp./Nazwa – 2./Ciśnieniomierz 

elektroniczny zarejestrowany jako wyrób medyczny (wg. Załącznika nr 1 do SIWZ - 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia). Jednocześnie poinformował iż popełnił 

oczywistą omyłkę w złożonej ofercie w formie nie określenia informacji o zastosowanej  

stawce podatku od towarów i usług - VAT 5% dotycząca książki tj. – pozycji Lp.26 /Klucz do 

oznaczania roślin, Pracownia Biologiczna dla Zespołu Szkół w Modliborzycach (wg. 

Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia). 
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 W ocenie Zamawiającego, analizując poszczególne pozycje asortymentowe specyfikacji pod 

kątem stawki podatku od towarów i usług nie są to wszystkie produkty, które powinny zostać 

objęte stawką podatku VAT 5%.  Zgodnie z pozycją 32 załącznika 10 tj. Wykaz Towarów 

opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5 % do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.           

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) podatkiem 5% są objęte            

„książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych 

przepisów  symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem 

ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a (symbol PKWiU ex 58.11.1)”.  

W związku z powyższym ww. preferencyjna stawka podatku VAT powinna być zastosowana 

również do pozycji zgodnie ze specyfikacją w wykazie pomocy dla Zespołu Szkół                             

w Modliborzycach – Pracownia Geograficzna Lp./Nazwa – 18./Mapa świata (wg. Załącznika 

nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia). 

 

Błędem w obliczaniu ceny, w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, jest błąd co do 

prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, w tym przypadku polegający na zastosowaniu 

innych danych do obliczeń niż wynikające z właściwych przepisów prawa, tj. ustawy                      

o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie ma obowiązku wskazania w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia stawki podatku od towarów i usług, stąd też powinna ona 

być przyjęta przez Wykonawcę w ofercie w wysokości wynikającej z przepisów prawa 

podatkowego. Jak słusznie wskazuje się w orzecznictwie sądowym błędne wskazanie 

obowiązującej stawki VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny oferty, uzasadniający jej 

odrzucenie (m.in. wyrok SO w Poznaniu w wyroku z dnia 30 września 2005 r., sygn. Akt: II 

Ca 1063/05, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 lipca 2008 r., sygn. Akt: KIO/UZP 

668/080). Obowiązkiem zamawiającego jest ocena przyjętej przez Wykonawcę stawki 

podatku VAT, ponieważ podatek ten jest bez wątpienia elementem cenotwórczym. 

W związku z powyższym, nie można uznać za prawidłowe określenie ceny oferty z 

zastosowaniem podatku od towarów i usług według niewłaściwej stawki. Błędna stawka 

podatku VAT uniemożliwia porównanie ofert. O porównywalności ofert w zakresie 

oferowanej ceny można mówić wyłącznie w tych przypadkach, w których porównywane ceny 

zostały obliczone według tych samych reguł, z taką samą, poprawną stawką podatku VAT. 

Nie sposób zaś przyjąć jako trafny pogląd sprowadzający się do tego, że zastosowanie 
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różnych stawek podatku od towarów i usług przez dwóch różnych wykonawców w stosunku 

do tego samego towaru (usługi) da się pogodzić z zasadą równego traktowania. 

Błędne obliczenie stawki podatku od towarów i usług nie jest też okolicznością możliwą do 

przyjęcia jako oczywista omyłka rachunkowa, a to oznacza, że nie można jej poprawić                   

w trybie art. 87 ust.2 pkt 2 Pzp, ale należy taką ofertę odrzucić jako zawierającą błędne 

obliczenie ceny na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 Pzp  (np. wyrok KIO z dnia 24 marca 2009 r., 

sygn. Akt: KIO/UZP 282/09, wyrok KIO z dnia 06 lutego 2009 r., sygn. Akt: KIO/UZP 

119/09, wyrok KIO z dnia 01 kwietnia 2010 r., sygn. Akt: KIO/UZP 329/10 wyrok z dnia 28 

kwietnia 2016 r., sygn. akt KIO 556/16). 

Podsumowując, oferta wykonawcy zawiera błąd w obliczaniu ceny, którego zamawiający nie 

może poprawić, w związku z powyższym, odrzucenie oferty Wykonawcy jest uzasadnione. 

 

Oferta nr 2 Wykonawcy: APLY Anna Borawska, ul. Zagórzańska 28c, 04-965 

Warszawa zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 

stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) z uwagi na fakt, iż zawiera błędy w 

obliczaniu ceny oraz wykluczona na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z uwagi 

na fakt, iż w/w Wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia z postępowania.  

 

Uzasadnienie faktyczne. Wykonawca w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 

Pzp, tj.  w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert, nie złożył 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Zamawiający zobligowany jest do dokonania 

weryfikacji braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawców ubiegających 

się o to samo zamówienie, która to przynależność mogłaby prowadzić do zachwiania 

uczciwej konkurencji w postępowaniu. Jest to jedna z obligatoryjnych przesłanek oceny 

podmiotowej Wykonawców w postępowaniu, odnosząc się do braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania, opisana w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

 

W związku z powyższym Wykonawca APLY Anna Borawska, ul. Zagórzańska 28c, 

04-965 Warszawa został wezwany przez Zamawiającego, pismem z dnia 22.01.2019 r., 

(wysłanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i za pośrednictwem operatora 
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pocztowego), do uzupełnienia ww. dokumentu do dnia 25.01.2019 r.. Oświadczenie w formie 

oryginału należało złożyć w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach w wyznaczonym terminie. 

Wykonawca w niniejszym terminie nie uzupełnił braku.  

Mając na uwadze powyższe, wykluczenie ww. wykonawcę jest uzasadnione, a zgodnie z art. 

24 ust. 4 Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Jednocześnie Zamawiający odrzuca ofertę  Wykonawcy APLY Anna Borawska na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

 

Wykonawca w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia (tj. wszystkich pozycji 

specyfikacji) zastosował w złożonej ofercie z dnia 08.01.2019 r. 23% stawkę podatku VAT na 

cały asortyment objęty dostawą (Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy). 

Analiza poszczególnych pozycji specyfikacji asortymentowej pod kątem właściwej stawki 

podatku od towarów i usług prowadzi Zamawiającego do przekonania, że zastosowana przez 

wykonawcę stawka nie jest prawidłowa. 

Zgodnie z pozycją 100 (symbol PKWiU ex 32.50.13.0) załącznika 3 tj. Wykaz Towarów                  

i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8 % do ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) podatkiem 8% są objęte             

m. in. „4) przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi”. W związku z powyższym ww. 

preferencyjna stawka podatku VAT powinna być zastosowana do pozycji podanej                     

w specyfikacji wykazie pomocy dla Zespołu Placówek w Stojeszynie Pierwszym Lp./Nazwa 

– 2./Ciśnieniomierz elektroniczny (wg. Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia). 

Zgodnie z pozycją 32 załącznika 10 tj. Wykaz Towarów opodatkowanych stawką podatku w 

wysokości 5 % do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.               

z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) podatkiem 5% są objęte „książki drukowane - wyłącznie książki 

(oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy- 

wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie 

Braille’a  (symbol PKWiU ex 58.11.1)”.  

W związku z powyższym ww. preferencyjna stawka podatku VAT powinna być zastosowana 

zgodnie ze specyfikacją w wykazie pomocy dla Zespołu Szkół w Modliborzycach – 
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Pracownia Geograficzna Lp./Nazwa – 18./Mapa świata - Pracownia Biologiczna - Lp./Nazwa 

– 26./Klucz do oznaczania roślin (wg. Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia). 

  

Błędem w obliczaniu ceny, w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, jest błąd co do 

prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, w tym przypadku polegający na zastosowaniu 

innych danych do obliczeń niż wynikające z właściwych przepisów prawa, tj. ustawy              

o podatku od towarów i usług.  

Zamawiający nie ma obowiązku wskazania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

stawki podatku od towarów i usług, stąd też powinna ona być przyjęta przez Wykonawcę              

w ofercie w wysokości  wynikającej z przepisów prawa podatkowego. Jak słusznie wskazuje 

się w orzecznictwie sądowym błędne wskazanie obowiązującej stawki VAT stanowi błąd w 

obliczeniu ceny oferty, uzasadniający jej odrzucenie (m.in. wyrok SO w Poznaniu w wyroku 

z dnia 30 września 2005 r., sygn. Akt: II Ca 1063/05, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 

dnia 15 lipca 2008 r., sygn. Akt: KIO/UZP 668/080). Obowiązkiem zamawiającego jest ocena 

przyjętej przez Wykonawcę stawki podatku VAT, ponieważ podatek ten jest bez wątpienia 

elementem cenotwórczym. 

W związku z powyższym, nie można uznać za prawidłowe określenie ceny oferty                  

z zastosowaniem podatku od towarów i usług według niewłaściwej stawki. Błędna stawka 

podatku VAT uniemożliwia porównanie ofert. O porównywalności ofert w zakresie 

oferowanej ceny można mówić wyłącznie w tych przypadkach, w których porównywane ceny 

zostały obliczone według tych samych reguł, z taką samą, poprawną stawką podatku VAT. 

Nie sposób zaś przyjąć jako trafny pogląd sprowadzający się do tego, że zastosowanie 

różnych stawek podatku od towarów i usług przez dwóch różnych wykonawców w stosunku 

do tego samego towaru (usługi) da się pogodzić z zasadą równego traktowania. 

Błędne obliczenie stawki podatku od towarów i usług nie jest też okolicznością możliwą do 

przyjęcia jako oczywista omyłka rachunkowa, a to oznacza, że nie można jej poprawić                   

w trybie art. 87 ust.2 pkt 2 Pzp, ale należy taką ofertę odrzucić jako zawierającą błędne 

obliczenie ceny na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 Pzp  (np. wyrok KIO z dnia 24 marca 2009 r., 

sygn. Akt: KIO/UZP 282/09, wyrok KIO z dnia 06 lutego 2009 r., sygn. Akt: KIO/UZP 
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119/09, wyrok KIO z dnia 01 kwietnia 2010 r., sygn. Akt: KIO/UZP 329/10, wyrok z dnia 28 

kwietnia 2016 r., sygn. akt KIO 556/16). 

W niniejszym stanie faktycznym Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy pismem z dnia 

22.01.2019 r. o udzielenie wyjaśnień treści złożonej oferty dotyczących kwestii zastosowania 

przez Wykonawcę jednej stawki podatku VAT 23% w odniesieniu do wszystkich 

przedmiotów objętych zamówieniem. Bez odpowiedzi na uzasadnienie Zamawiający jest 

zobowiązany do odrzucenia oferty ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny, których 

zamawiający nie może poprawić w związku z powyższym odrzucenie jest uzasadnione.  

 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp informuje, iż umowa 

zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                        

o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną, zgodnie z treścią art. 94 ust.1 pkt 2 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

 


