
Ogłoszenie nr 510237168-N-2019 z dnia 05-11-2019 r.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na
odpady zmieszane, popiół, szkło, papier, bioodpady oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne na potrzeby

LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 600864-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540208473-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 39008153600000, ul.
Nowodworska  60, 59-220  Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8566350, e-mail przetargi@lpgk.pl, faks 76
8566355.
Adres strony internetowej (url): www.lpgk.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady zmieszane, popiół, szkło, papier, bioodpady oraz odpady
surowcowe, metale i tworzywa sztuczne na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

NZP/TO/6/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady zmieszane, popiół, szkło,
papier, bioodpady oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na
części: 1)CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA - „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na popiół wykonanych z
blachy ocynkowanej o pojemnościach 110 i 1100 litrów”, 2)CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA – „Sukcesywna dostawa
fabrycznie nowych pojemników o pojemnościach 120, 240 i 1100 litrów na odpady zmieszane, szkło, papier, bioodpady
oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne”, 3)CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA - „Sukcesywna dostawa
fabrycznie nowych pojemników o pojemności 500 litrów na odpady zmieszane oraz odpady surowcowe, metale i
tworzywa sztuczne”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej wyżej wymienionych części zamówienia. 2.DOTYCZY
WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 1)Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2020r. 2)Dostawy odbywać się
będą sukcesywnie według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w
godzinach od 07.00 do 14.00. Zamawiający będzie zgłaszał za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu
zapotrzebowanie na dostawę towaru (informacje o rodzaju, pojemności i ilości pojemników na odpady w kolejnej
dostawie). Wykonawca dostarczy towar zgodnie z zapotrzebowaniem (zamówieniem) zgłoszonym przez Zamawiającego w
terminie wskazanym w Formularzu ofertowym oraz w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy w sprawie zamówienia publicznego (Termin
dostawy stanowi kryterium oceny ofert - Zamawiający zastrzega, że zaoferowany przez Wykonawcę termin dostawy nie
powinien być krótszy niż 20 dni i nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od zgłoszenia przez Zamawiającego
zapotrzebowania na dostawę towaru). 3)Przekazanie towaru nastąpi w miejscu dostawy na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego. Rozładunek dostarczonego przez Wykonawcę towaru w miejscu dostawy realizowany będzie przez
pracowników Zamawiającego. 4)Miejsce dostawy: Zakład Oczyszczania Miasta zlokalizowany przy ul. Nowodworskiej
48, w Legnicy (59- 220). 5)Wykonawca zapewnia transport i ponosi koszty transportu towaru dostarczanego
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na
popiół wykonanych z blachy ocynkowanej o pojemnościach 110 i 1100
litrów”

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników o
pojemnościach 120, 240 i 1100 litrów na odpady zmieszane, szkło, papier,

Zamawiającemu w ramach CZĘŚCI NR 1 i CZĘŚCI NR 3 zamówienia. W przypadku gdy wartość jednorazowej dostawy
w ramach CZĘŚCI NR 2 zamówienia (zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego) będzie wynosiła co najmniej
15.000,00 zł netto, to Wykonawca również zapewnia transport i ponosi koszty transportu dostarczanego Zamawiającemu
towaru. Natomiast w przypadku gdy wartość jednorazowej dostawy w ramach CZĘŚCI NR 2 zamówienia
(zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego) będzie wynosiła mniej niż 15.000,00 zł netto, to Strony uzgodnią
czy Zamawiający odbierze od Wykonawcy towar własnym lub wynajętym środkiem transportu na własny koszt i ryzyko,
czy też, to Wykonawca zapewni transport towaru, a Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione koszty transportu pod
warunkiem uzgodnienia ich wysokości z Zamawiającym przed zrealizowaniem dostawy. Wartość jednorazowej dostawy
ustalana będzie na podstawie cen jednostkowych netto zawierających koszty transportu pojemnika do Zamawiającego
wskazanych w ofercie Wykonawcy na CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA, natomiast w przypadku gdy wartość ta będzie niższa
niż 15.000,00 zł netto, to dla ustalenia wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy obowiązujące będą ceny jednostkowe
netto nie zawierające kosztów transportu pojemnika do Zamawiającego wskazane w ofercie Wykonawcy na CZĘŚĆ NR 2
ZAMÓWIENIA. 6)Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę pojemniki na odpady muszą być fabrycznie nowe – rok
produkcji: 2018, 2019 lub 2020. 7)Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie
dostarczane pojemniki stanowiące przedmiot zamówienia. Bieg okresu gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez
Strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń dla każdej dostarczonej partii towaru (jednorazowej dostawy).
8)Zamawiający wymaga, aby pojemniki na odpady dostarczane Zamawiającemu w ramach CZĘŚCI NR 2 i CZĘŚCI NR 3
zamówienia: a)posiadały atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, b)spełniały wymagania techniczne normy EN
840, tj. posiadały: -certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność
produktów z wymaganiami technicznymi normy EN-840 oraz wybity na pojemniku znak jakości GS (Geprüfte Sicherheit
– Sprawdzone Bezpieczeństwo) uzyskany zgodnie z wymaganiami właściciela tego znaku lub -certyfikat wydany przez
stowarzyszenie producentów GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi normy EN-840
oraz wybity na pojemniku znak jakości RAL uzyskany zgodnie z wymaganiami właściciela tego znaku, lub -inny
certyfikat wydany przez jednostkę uprawnioną do certyfikowania potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami
technicznymi norm EN-840 oraz wybity na pojemniku znak jakości nadany przez tę jednostkę certyfikującą uzyskany
zgodnie z wymaganiami właściciela tego znaku. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 4 ustawy
Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do rozwiązań opisanych w normie EN 840 z zastrzeżeniem, iż w
przypadku gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego pojemniki na odpady w ramach CZĘŚCI NR 2 i 3 ZAMÓWIENIA spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, dołączając w tym celu do oferty stosowne dokumenty
(dowody). 9)Zamawiający wymaga, aby dostarczane pojemniki na odpady spełniały wymagania Dyrektywy 2000/14/WE z
dnia 08.05.2000r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do
środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń oraz posiadały wytłoczone oznakowanie CE i oznaczenie
gwarantowanego poziomu mocy akustycznej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 34928480-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część nr 1 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.
1 pkt 1) ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do
upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.10.2019r. do godz. 09.00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
na część nr 1 zamówienia (brak ofert), co stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na część nr 1.
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bioodpady oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne”

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników o
pojemności 500 litrów na odpady zmieszane oraz odpady surowcowe,
metale i tworzywa sztuczne”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 837539.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Contenur Polska Sp. z o. o.
Email wykonawcy: contenur.polska@contenur.com
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 18
Kod pocztowy: 39-300
Miejscowość: Mielec
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 940271.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 940271.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1016164.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część nr 3 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.
1 pkt 1) ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do
upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.10.2019r. do godz. 09.00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
na część nr 3 zamówienia (brak ofert), co stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na część nr 3.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
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