
Ogłoszenie nr 510168110-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: „Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków
transportowych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy z

podziałem na części”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

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: 572250-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

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:
„Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy z podziałem na części”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

NZP/TZZ/5/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane
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 wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską (część nr 1, 2 i 3 zamówienia) oraz środków
transportowych wraz z kierowcami (część nr 4 zamówienia) na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej niżej wymienionych części zamówienia: 1)CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA - „Wynajem
ładowarek teleskopowych wraz z obsługą operatorską na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w
Legnicy”, 2)CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA – „Wynajem koparki gąsienicowej wraz z obsługą operatorską na potrzeby obsługi Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”, 3)CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA - „Wynajem spycharki wraz z obsługą
operatorską na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”, 4)CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA -
„Wynajem samochodów samowyładowczych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Legnicy”. DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 1)Podane ilości godzin pracy dla wszystkich sprzętów i
środków transportu są szacunkowe. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia czasu pracy dla poszczególnych sprzętów i środków
transportu w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca nie będzie miał prawa roszczenia do
wynagrodzenia za godziny, które nie były przepracowane. 2)Realizacja zamówienia następować będzie w miarę zapotrzebowania. O terminie
rozpoczęcia bądź kontynuowania prac Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę. 3)Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania
sprzętu i środków transportu niezbędnych do wykonywania prac w pełnej gotowości. Obowiązkiem Wykonawcy jest podstawienie sprawnego
sprzętu wraz z obsługą operatorską lub środka transportu wraz z kierowcą na każde wezwanie Zamawiającego zgodnie ze zgłoszeniem.
4)Zamawiający może zgłosić zapotrzebowanie na wszystkie sprzęty i środki transportu jednocześnie. Zgłoszone zapotrzebowanie może być
dzienne, tygodniowe, miesięczne lub stałe. 5)W przypadku awarii sprzętu lub środka transportu podczas wykonywania prac Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić jego naprawę lub podstawić zastępczy sprzęt wraz z operatorem lub środek transportu wraz z kierowcą na własny
koszt w ciągu 4 godzin od zaistnienia zdarzenia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przy każdym z w/w sprzętów i środków transportu. W
przypadku nie podstawienia w wyżej wskazanym terminie zastępczego sprzętu lub środka transportu Zamawiającemu przysługuje prawo jego
wynajęcia i wykonania prac przez inną jednostkę na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6)Zamawiający nie zapewnia minimalnego czasu pracy w
okresie dobowym i miesięcznym na żadnym z w/w sprzętów i środków transportu. 7)Czas pracy dla wszystkich sprzętów i środków
transportu będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego poprzez zapis w wystawionym przez Wykonawcę
dokumencie (np. karta pracy sprzętu). 8)Zamawiający zapewnia możliwość bezpłatnego postoju sprzętu i środków transportu będących w
dysponowaniu Wykonawcy na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z
zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do zabezpieczenia wykorzystywanego przez Wykonawcę sprzętu i środków transportu
oraz ich wyposażenia, a także nie ponosi odpowiedzialności za jego uszkodzenie lub utratę. 9)Koszty transportu związane z dojazdem sprzętu
lub środka transportu na miejsce realizacji prac i z powrotem ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez prawa ich zwrotu od
Zamawiającego. 10)Paliwo oraz inne materiały eksploatacyjne, w szczególności części zamienne do sprzętu i środków transportu zapewnia
Wykonawca na swój koszt. 11)Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz
Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach realizacji umowy czynności w zakresie obsługi sprzętu
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Wynajem ładowarek teleskopowych wraz z obsługą operatorską na
potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w
Legnicy”

budowlanego (dotyczy części nr 1, 2 i 3 zamówienia) oraz kierowania pojazdami (dotyczy części nr 4 zamówienia). 12)Wykonawca winien
zebrać wszelkie informacje niezbędne do właściwej kalkulacji ceny oferty. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania
wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z
Kierownikiem Zakładu Zagospodarowania Odpadów (76/ 856-63-43), a następnie potwierdzić w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane
z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45500000-2

Dodatkowe kody CPV: 45520000-8, 60181000-0

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1068012.00
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:
tak

Nazwa wykonawcy: EKOPLANT Damian Żelichowski - Wspólnik spółki cywilnej Firma Handlowo-Usługowa „BUDEX” G. Mokrzycki,
D. Żelichowski s.c.
Email wykonawcy: budexpl@gmail.com
Adres pocztowy: Jakuszów 12
Kod pocztowy: 59-222
Miejscowość: Miłkowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

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

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa BUDEX Grzegorz Mokrzycki, Damian Żelichowski - Wspólnik spółki cywilnej Firma
Handlowo-Usługowa „BUDEX” G. Mokrzycki, D. Żelichowski s.c.
Email wykonawcy: budexpl@gmail.com
Adres pocztowy: Jakuszów 12
Kod pocztowy: 59-222
Miejscowość: Miłkowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

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 885600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 885600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1062720.00
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Wynajem koparki gąsienicowej wraz z obsługą operatorską na potrzeby
obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: „Wynajem spycharki wraz z obsługą operatorską na potrzeby obsługi
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”

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:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 243064.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
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:
tak

Nazwa wykonawcy: EKOPLANT Damian Żelichowski - Wspólnik spółki cywilnej Firma Handlowo-Usługowa „BUDEX” G. Mokrzycki,
D. Żelichowski s.c.
Email wykonawcy: budexpl@gmail.com
Adres pocztowy: Jakuszów 12
Kod pocztowy: 59-222
Miejscowość: Miłkowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

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

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa BUDEX Grzegorz Mokrzycki, Damian Żelichowski - Wspólnik spółki cywilnej Firma
Handlowo-Usługowa „BUDEX” G. Mokrzycki, D. Żelichowski s.c.
Email wykonawcy: budexpl@gmail.com
Adres pocztowy: Jakuszów 12
Kod pocztowy: 59-222
Miejscowość: Miłkowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

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 200736.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200736.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 283392.00
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:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 303831.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: „Wynajem samochodów samowyładowczych wraz z kierowcami na
potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w
Legnicy”

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:
tak

Nazwa wykonawcy: EKOPLANT Damian Żelichowski - Wspólnik spółki cywilnej Firma Handlowo-Usługowa „BUDEX” G. Mokrzycki,
D. Żelichowski s.c.
Email wykonawcy: budexpl@gmail.com
Adres pocztowy: Jakuszów 12
Kod pocztowy: 59-222
Miejscowość: Miłkowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

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

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa BUDEX Grzegorz Mokrzycki, Damian Żelichowski - Wspólnik spółki cywilnej Firma
Handlowo-Usługowa „BUDEX” G. Mokrzycki, D. Żelichowski s.c.
Email wykonawcy: budexpl@gmail.com
Adres pocztowy: Jakuszów 12
Kod pocztowy: 59-222
Miejscowość: Miłkowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

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 250920.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 250920.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 413280.00
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:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 460350.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
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:
tak

Nazwa wykonawcy: EKOPLANT Damian Żelichowski - Wspólnik spółki cywilnej Firma Handlowo-Usługowa „BUDEX” G. Mokrzycki,
D. Żelichowski s.c.
Email wykonawcy: budexpl@gmail.com
Adres pocztowy: Jakuszów 12
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Kod pocztowy: 59-222
Miejscowość: Miłkowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

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

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa BUDEX Grzegorz Mokrzycki, Damian Żelichowski - Wspólnik spółki cywilnej Firma
Handlowo-Usługowa „BUDEX” G. Mokrzycki, D. Żelichowski s.c.
Email wykonawcy: budexpl@gmail.com
Adres pocztowy: Jakuszów 12
Kod pocztowy: 59-222
Miejscowość: Miłkowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

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 383760.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 383760.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 383760.00
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:

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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