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Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dzierżawa samochodów ciężarowych z zabudową
śmieciarki na potrzeby świadczenia przez LPGK Sp. z o. o. usług odbioru odpadów komunalnych

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:
nie

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:
Dzierżawa samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na potrzeby świadczenia przez LPGK Sp. z o. o. usług
odbioru odpadów komunalnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZP/TO/5/2020

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 dzierżawa czterech samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na potrzeby
prowadzenia przez Zamawiającego działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazdy stanowiące przedmiot dzierżawy do Zakładu
Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48, 59- 220 Legnica. 3. Charakterystyka pojazdów stanowiących przedmiot
dzierżawy. 1) Pojazd nr 1. a) charakterystyka podwozia: -podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg, -rok produkcji min.
2007 z przebiegiem do 270 tyś km., -kabina dzienna w kolorze białym, -silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy
200-210 kW i momencie obrotowym min. 1200 Nm, spełniający normę min. EURO 5, -silnik o pojemności 7,0 – 7,5 l.,
-stalowa miska olejowa, -skrzynia biegów w pełni automatyczna 6 biegowa z hydrokinetycznym sprzęgłem i jednym
biegiem wstecznym, -hamulec silnikowy o mocy min. 170 kW, -fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika o
momencie min. 600 Nm, -blokada mechanizmu różnicowego, -przełożenie mostu 4,12, -nośność osi przedniej min. 8,0 ton,
nośność tylnego zawieszenia min 19 ton, -tylni most ze zwolnicami, -tylne zawieszenie pneumatyczne - sterowanie
dwukanałowe, -sterowanie obrotami biegu jałowego w trakcie jazdy, -opony o rozmiarze 295/80 R22.5, -rozstaw osi
3600-3700 mm, -kabina 3 miejscowa: fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa oraz 2 osobne
fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa, -klimatyzacja fabryczna, -gniazdo 12V + 24 V na desce
rozdzielczej, -szyby sterowane elektrycznie, -bez szyby tylnej, -lusterka wsteczne sterowane elektrycznie i podgrzewane,
-kierownica 4-ramienna, regulowana w dwóch płaszczyznach, z przełącznikiem regulatora prędkości -światła do jazdy
dziennej, -zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 300 l. oraz zbiornik Ad-Blue o pojemności min. 40 l.,
-akumulatory o pojemności min. 185 Ah bezobsługowe, -zdalne sterowanie wyłącznikiem akumulatorów, -moduł
elektroniczny dla producentów nadwozi z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN, -brzęczyk biegu wstecznego,
-gniazdo dmuchawy na konsoli środkowej. b) charakterystyka zabudowy: -zabudowa skrzyniowa z urządzeniem
załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców
wtórnych i odpadów wielkogabarytowych, -zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem,
-skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach, każda ze ścian zbiornika wykonana z jednolitego arkusza stali, -podłoga
skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach/płaska, wykonana ze stali typu hardox 400 o grubości min. 5 mm lub
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równoważnej, -pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m3, -dno wanny załadowczej wykonane z blachy typu hardox 400 o
grubości min. 6 mm lub równoważnej, -objętość kosza zasypowego min. 2,5 m3, -króciec odpływowy w wannie
załadowczej z zaworem kulowym, -mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy), -prowadnice płyty
wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy, -możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza skrzynię ładunkową
celem dokładnego oczyszczenia skrzyni, -urządzenie do otwierania pokryw pojemników sterowane elektryczno-
pneumatycznie (do pojemników 1100 l. z klapą półokrągłą), -możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu
automatycznym oraz pojedynczym, -możliwość sterowania urządzeniem zasypowym umieszczonym po obu stronach
odwłoka, -możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku
odwłoka lub z kabiny kierowcy, -układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, -dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop
awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden w kabinie kierowcy, -automatyczne sterowanie obrotami silnika
w zależności od obciążenia układu hydraulicznego, -stopień zagęszczenia odpadów 5:1, -możliwość zmiany ciśnienia
(stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym załączanych z terminala sterowniczego zabudowy umieszczonego w
kabinie kierowcy, -krawędź załadowcza wrzutnika nie wyżej niż 1300 mm od podłoża,-urządzenie załadowcze jednolite
uniwersalne dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów wyposażone w uchylne ramiona do
pojemników 1100 l., -część tylna (odwłok) z automatyczną blokadą i odblokowywaniem, -dwa stopnie dla ładowaczy, -dwa
siłowniki prasy zgniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka (dłuższa żywotność), -dwa siłowniki zgarniaka umieszczone
wewnątrz odwłoka, -uszczelka zamontowana dookoła płyty zgniatającej (idealnie czyste wnętrze skrzyni ładunkowej),
-zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze niebieskim, -oświetlenie wg obowiązujących obecnie
przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu, -reflektor
roboczy z tyłu zabudowy, -pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku, -możliwość wykonania auto diagnozy
sprawności układu elektrycznego przez kierowcę, -możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania, -zabudowa
odpowiadająca wytycznym CE, -zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami, -kamera umieszczona
z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny z panelem sterowania zabudowy. 2) Pojazd nr
2. a) charakterystyka podwozia: -podwozie o DMC 26 t, przystosowane do zabudowy bezpylnej, -rok produkcji min 2009,
-przebieg max. 570 000 km, -układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna podnoszona), -rozstaw
osi pojazdu 3800 – 3900 mm, -zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył. Oś napędowa i oś wleczona na
dwóch poduszkach powietrznych, kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota, -blokada mechanizmu różnicowego osi
napędowej, -pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa biernego
zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi, -nośność osi przedniej min 8000 kg, -nośność osi tylnej napędowej min 11500
kg, -nośność osi trzeciej min 7500 kg, -ogumienie 315/80R22,5 o rzeźbie bieżnika regionalnym, -zderzak przedni
plastikowy dzielonym na trzy części, -silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min 320 KM o pojemności min. 9 litrów max
10 litrów i momencie obrotowym min 1600 Nm, -norma emisji spalin min. EURO 5, -wydech pojazdu dolny, -silnik
wyposażony przystawkę odbioru mocy odsilnikową napędzającą zabudowę bezpylną, -zbiorniki paliwa o pojemności min
300 l., -skrzynia biegów manualna 8 stopniowa, -system „hill hold” zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach,
-akumulatory min 2x180Ah, -alternator min. 2400W, -kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym bez przestrzeni
przedłużanej, przestrzeń za fotelem kierowcy i ławką pasażerów- 100 mm., -elektrycznie sterowane szyby, -elektrycznie
regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne, -reflektory halogenowe H7, -radio z odtwarzaczem, -immobilizer fabryczny,
-tachograf, -gniazdo elektryczne 12V, -pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe oraz błotniki,
-wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim, -dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi
pojazdu, -dwa stopnie wejściowe do kabiny. b) charakterystyka zabudowy: -zabudowa jednokomorowa przeznaczona do
zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym jednoczęściowym wykonana zgodnie z normą EN1501-1, -ściany
zabudowy gładkie, bez ożebrowania i bez przetłoczeń i wzmocnień w górnej i dolnej części skrzyni na zewnątrz wykonane
ze stali DOMEX 650 o grubości minimum 4 mm, -pojemność skrzyni ładunkowej min 20 m3 max 21m3, -objętość kosza
zasypowego min 3,0 m3, -stopień zagęszczania odpadów min 1 : 6, -urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania
pojemników od 110 do 1100 litrów zgodnie z normą EN840-1,2,3 o udźwigu min 800 kg, -podłoga skrzyni ładunkowej
płaska wykonana ze stali DOMEX 650 o grubości min 6 mm, -dno wanny zasypowej wykonane ze stali Hardox 450 o
grubości min 8 mm, pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali DOMEX 650 o grubości min 6 mm, -podwójny
system sterowania prasy zagęszczającej. Automatyczny (cykl pojedynczy) uruchamiany za pomocą przycisków/włącznika i
dodatkowo niezależny manualny tryb hydrauliczny uruchamiany za pomocą dźwigni hydraulicznych umieszczonych z
prawej i lewej strony odwłoka bez zastosowania elektroniki, -obsługa urządzenia zasypowego za pomocą dźwigni
hydraulicznych umieszczonych po obu stronach odwłoka (dźwignie hydrauliczne proporcjonalne bez elektroniki),
-siłowniki hydrauliczne prasy zagęszczającej umieszczone wewnątrz odwłoka zamontowane tłoczyskami do góry
zapewniające załadunek odpadów w każdej pozycji prasy zagęszczającej, -kamera wsteczna z mikrofonem i monitor
kolorowy LCD minimum 7” zamontowany w kabinie, -oświetlenie robocze LED z boku i z tyłu zabudowy (min. 2 sztuki
na stronę oraz min. 3 z tyłu zabudowy), -dwie lampy ostrzegawcze z przodu i z tyłu zabudowy, -oświetlenie według
obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy wykonane w technologii LED, -automatyczna
regulacja obrotów silnika, -układ centralnego smarowania zabudowy na smar półpłynny, ilość punktów smarnych nie mniej
niż 40, -krawędź wanny zasypowej na wysokości max. 1500 mm mierząc od podłoża, -ostrzegawcze pasy odblaskowe na
kabinie i na zabudowie, -zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE,. -pompa hydrauliczna o
zmiennym wydatku i przepływie min 95l/min zapewniająca odpowiednie ilość oleju w układzie hydraulicznym, -rok
produkcji min. 2008, 2009 dla drugiej zabudowy, -skrzynka sterownicza do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie
kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej, -opróżnianie skrzyni
ładunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy, -zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze białym,
-prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy, -płyty wewnątrz odwłoka osadzone na ślizgach
bezobsługowe, -elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem, -skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne po
lewej stronie ściany, -podwyższona ściana czołowa skrzyni ładunkowej do wysokości min 500 mm, -min. trzy wyłączniki
bezpieczeństwa na zabudowie, -jeden rozdzielacz hydrauliczny umieszczony wewnątrz odwłoka do sterowania wszystkimi
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funkcjami zabudowy śmieciarki, -instrukcja obsługi oraz katalog części zamiennych w języku polskim, -dwa stopnie dla
ładowaczy, -czas cyklu opróżniania pojemnika 120-360 l nie może przekroczyć 8 sekund, -czas cyklu opróżniania
pojemnika 1100 l nie może przekroczyć 18 sekund, -czas cyklu prasy zagęszczającej 16 sekund, -siła nacisku prasy
zagęszczającej min. 300 kN. 3) Pojazd nr 3. a) charakterystyka podwozia: -podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg, rok
produkcji min. 2010 z przebiegiem do 350 tyś km, -kabina dzienna w kolorze białym, -silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o
mocy 300-310 KM i momencie obrotowym min. 1200 Nm spełniający normę min EURO 5, -silnik o pojemności 7,0 – 8,0
l., -stalowa miska olejowa, -skrzynia biegów w pełni automatyczna 6 biegowa z hydrokinetycznym sprzęgłem i jednym
biegiem wstecznym, -hamulec silnikowy o mocy min. 170 kW, -fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika o
momencie min. 600 Nm, -blokada mechanizmu różnicowego, -przełożenie mostu 4,12, -nośność osi przedniej min. 8,0 t,
nośność tylnego zawieszenia min 19 ton, -tylni most z zwolnicami, -tylne zawieszenie pneumatyczne - sterowanie
dwukanałowe, -sterowanie obrotami biegu jałowego w trakcie jazdy, -opony o rozmiarze 315/80/R22.5, -rozstaw osi
3800-3900 mm, -kabina 3 miejscowa: fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa oraz 2 osobne
fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa, -klimatyzacja fabryczna, -gniazdo 12V + 24 V na desce
rozdzielczej, -szyby sterowane elektrycznie, -bez szyby tylnej, -lusterka wsteczne sterowane elektrycznie i podgrzewane,
-kierownica 4-ramienna, regulowana w dwóch płaszczyznach, z przełącznikiem regulatora prędkości, -wydech skierowany
do góry, -chwyt powietrza na wysokości kabiny, -fabryczna osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna tzw. blenda, -zderzak z
tworzywa sztucznego trzy częściowy, -światła do jazdy dziennej, -zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności
min. 300 l. oraz zbiornik Ad-Blue o pojemności min. 70 l., -akumulatory o pojemności min. 185 Ah bezobsługowe, -moduł
elektroniczny dla producentów nadwozi z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN, -brzęczyk biegu wstecznego,
-gniazdo dmuchawy na konsoli środkowej. b) charakterystyka zabudowy: Zabudowa przystosowana do odbioru odpadów z
pojemników na odpady o pojemności 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów. 4) Pojazd nr 4. a) charakterystyka
podwozia: -podwozie o dmc 26 t przystosowane do zabudowy bezpylnej, -rok produkcji min. 2008, -układ napędowy
pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna podnoszona), -rozstaw osi pojazdu 3800 – 3900 mm, -zawieszenie
pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył, oś napędowa i oś wleczona na dwóch poduszkach powietrznych, kontrola
zawieszenia tylnego za pomocą pilota, -blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej, -pojazd wyposażony w hamulce
tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi,
-nośność osi przedniej min. 8000 kg, -nośność osi tylnej napędowej min. 11500 kg, -nośność osi trzeciej min 7500 kg,
-ogumienie 315/80R22,5 o rzeźbie bieżnika regionalnym min. 70%, -silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min 380 KM o
pojemności MIN. 12 litrów i momencie obrotowym min 1600Nm, -norma emisji spalin min. EURO 5, -silnik wyposażony
przystawkę odbioru mocy odsilnikową napędzającą zabudowę bezpylną, -zbiorniki paliwa o pojemności min 350 l.,
-skrzynia biegów automatyczna bez pedału sprzęgła z hydrokinetycznym sprzęgłem wyposażona w przetwornik momentu
obrotowego umożliwiający manewrowanie z małymi prędkościami, -system „hill hold” zapobiegający staczaniu się
pojazdu na wzniesieniach, -akumulatory min. 2x180Ah, -alternator min. 2400W, -kabina dzienna 3 osobowa w kolorze
białym przedłużona, przestrzeń za fotelem kierowcy i ławką pasażerów min. 250mm umożliwiająca przechowywanie
wyposażenia oraz ubrań, -elektrycznie sterowane szyby, -elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne,-
reflektory halogenowe H7, -radio z odtwarzaczem, -immobilizer fabryczny, -tachograf, -gniazdo elektryczne 12V, -pojazd
wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe oraz błotniki, -wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku
polskim, -dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu, -dwa stopnie wejściowe do kabiny. b)
charakterystyka zabudowy: Zabudowa przystosowana do odbioru odpadów z pojemników na odpady o pojemności 60
litrów, 120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów. 4. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patent,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje wyroby lub materiały dostarczane przez konkretnego
Producenta, to Zamawiający dopuszcza w stosunku do nich rozwiązania równoważne. Wszelkie wyroby oraz materiały,
określone w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) pochodzące od konkretnych Producentów, określają jedynie
minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą one odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane
przez Zamawiającego. Wykonawca może zaoferować inny model wyrobu (materiału), ale musi on być równoważny
jakościowo do określonego w OPZ. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować wyrób (materiał) o właściwościach
takich samych lub zbliżonych do tych, które posiada konkretny wyrób (materiał) wskazany w OPZ, lecz oznaczony innym
znakiem towarowym, patentem, pochodzeniem, źródłem lub charakteryzujący się innym szczególnym procesem. Za wyrób
(materiał) równoważny uznaje się wyrób (materiał), który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i
techniczne co konkretny wyrób (materiał) wskazany w OPZ, lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem. Jakość wyrobu (materiału) równoważnego nie może być gorsza od określonego w OPZ. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w OPZ, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego
pojazd spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144510-6

Dodatkowe kody CPV: 34144511-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 380000.00
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: Agnieszka Kądziela GP TRUCK TRADING- Wspólnik Spółki cywilnej GP Truck Trading s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hoserów 13
Kod pocztowy: 02-995
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

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: GP TRUCK TRADING Grzegorz Kądziela- Wspólnik Spółki cywilnej GP Truck Trading s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hoserów 13
Kod pocztowy: 02-995
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

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 442800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 442800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 442800.00
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  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
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zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Zamówienie z wolnej ręki - procedura uproszczona (zamówienie poniżej progu unijnego –
214.000,00 euro netto). Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego w
trybie zamówienia z wolnej ręki. Zastosowanie powyższego trybu uzasadnione jest potrzebą natychmiastowego
wykonania zamówienia w wyniku zaistnienia wyjątkowej sytuacji, niewynikającej z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć oraz braku możliwości zachowania terminów określonych dla innych
trybów udzielenia zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający- Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. jest podmiotem, który świadczy m. in. usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, przy czym pozyskanie zamówień tego typu wiąże się z koniecznością składania ofert w przetargach
nieograniczonych ogłaszanych przez okoliczne gminy. W grudniu 2019r. zostały rozstrzygnięte trzy postępowania o
udzielenie zamówień publicznych na odbiór i odzysk odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, gdzie oferta
LPGK Sp. z o. o. została wybrana jako najkorzystniejsza, a w konsekwencji świadczenie w/w usług w 2020 roku na
terenie Gminy Legnica, Gminy Kunice oraz Gminy Krotoszyce zostało powierzone LPGK Sp. z o. o. Świadczenie usług
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenach w/w gmin wiąże się z
koniecznością dysponowania przystosowanymi do tego celu pojazdami ciężarowymi z zabudową śmieciarki.
Nowelizacja ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z
późn. zm.) wprowadziła od 01.01.2020r. bezwzględny obowiązek segregacji odpadów komunalnych na 5 frakcji
odpadów, co pociągnęło za sobą konieczność zmiany prawa miejscowego oraz zwiększyło zapotrzebowanie
nieruchomości na pojemniki na odpady dla poszczególnych frakcji odpadów. Nowe zasady segregacji odpadów
komunalnych, a więc większa ilość pojemników na odpady przypisanych do nieruchomości i przeznaczonych dla
różnych frakcji odpadów, spowodowała konieczność zaangażowania do świadczenia usług odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości większej ilości pojazdów ciężarowych z zabudową śmieciarki. Ponadto
zgodnie z uchwałą nr XIV/200/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego w dniu 05.12.2019r. oraz Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, właściciele
nieruchomości jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnica mieli korzystać z worków na odpady, o ile
nie zgłoszą zapotrzebowania na dostarczenie pojemników na odpady. W praktyce okazało się, że coraz więcej
właścicieli nieruchomości jednorodzinnych zgłasza zapotrzebowanie na dostarczenie pojemników na odpady, ponieważ
korzystanie z pojemników jest wygodniejsze od korzystania z worków. Szacuje się, że do końca 2020 roku większość
właścicieli nieruchomości jednorodzinnych podejmie decyzję o rezygnacji z worków na odpady na rzecz pojemników
na odpady. Rezygnacja z worków na odpady przez znaczną ilość właścicieli nieruchomości jednorodzinnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Legnica oraz przewidywana dalsza rezygnacja z worków przez kolejnych właścicieli
takich nieruchomości spowodowała, iż konieczne stało się natychmiastowe wykonanie zamówienia na dzierżawę
pojazdów ciężarowych z zabudową śmieciarki, gdyż pojazdy jakimi obecnie dysponuje Spółka okazały się
niewystarczające dla należytego świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Legnica. Odpady
komunalne umieszczane w workach na odpady mogły być odbierane przez LPGK Sp. z o. o. od właścicieli
nieruchomości jednorodzinnych zwykłymi samochodami dostawczymi. Natomiast zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa odpady komunalne składane w pojemnikach na odpady muszą być odbierane od właścicieli
nieruchomości jednorodzinnych samochodami specjalistycznymi, tj. pojazdami ciężarowymi z zabudową śmieciarki.
Konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia na dzierżawę pojazdów ciężarowych z zabudową śmieciarki
spowodowana jest również problemami z wdrożeniem nowych zasad segregacji odpadów komunalnych zarówno przez
właścicieli nieruchomości, jak i okoliczne gminy. Właściciele nieruchomości poprzez nieprawidłową segregację
odpadów przyczyniają się do zbyt szybkiego przepełniania się pojemników na odpady (np. wrzucanie kartonów po
mleku do pojemników na odpady z papieru zamiast do pojemników na odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne
powoduje zbyt szybkie przepełnianie się pojemników na odpady z papieru). Natomiast Gmina Legnica, Gmina Kunice i
Gmina Krotoszyce miały trudności w oszacowaniu zapotrzebowania na pojemniki na odpady dla poszczególnych
nieruchomości z uwzględnieniem rożnych pojemności pojemników na odpady (w zależności od wielkości
nieruchomości i liczby zamieszkującej ją osób) w Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia dla przetargów
nieograniczonych na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W praktyce
okazało się, że pojemności pojemników na odpady przypisanych do dużej liczby nieruchomości okazały się
niewystarczające i pojemniki na odpady zbyt szybko przepełniają się, co w przypadku zgłoszenia takiej sytuacji wiąże
się z koniecznością ich dodatkowego odbioru przez LPGK Sp. z o. o. poza wyznaczonym harmonogramem odbioru
odpadów komunalnych. Sytuacje, w których zachodzi konieczność dokonania dodatkowego odbioru odpadów
komunalnych z przepełnionych pojemników na odpady są na tyle częste, że niezbędne jest zaangażowanie do
świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości większej ilości pojazdów ciężarowych
z zabudową śmieciarki, a więc konieczne jest natychmiastowe wykonanie zamówienia na dzierżawę tych pojazdów. W
przypadku podjęcia przez Zamawiającego próby udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę pojazdów
ciężarowych z zabudową śmieciarki w trybie przetargu nieograniczonego można szacować, że minie ok 37 dni od
momentu wszczęcia postępowania do momentu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (min. 7 dni na
składanie ofert oraz 30 dni związania ofertą przez Wykonawcę), co jest zbyt długim okresem, gdyż Zamawiający
zobowiązany jest do należytego, nieprzerwanego i terminowego (zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów)
świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy
Legnica, Gminy Kunice i Gminy Krotoszyce, a do tego celu niezbędne jest dysponowanie odpowiednim sprzętem, tj.
pojazdami ciężarowymi z zabudową śmieciarki. Z powyższego wynika, że nie ma możliwości zachowania terminów
określonych dla trybu konkurencyjnego (przetarg nieograniczony), ponieważ konieczne jest natychmiastowe udzielenie
przez Zamawiającego zamówienia na dzierżawę pojazdów ciężarowych z zabudową śmieciarki oraz natychmiastowe
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wykonanie tego zamówienia przez Wykonawcę, aby możliwe było wywiązanie się przez Spółkę ze zobowiązań
umownych wobec Gminy Legnica, Gminy Kunice i Gminy Krotoszyce poprzez należyte i zgodne z umową świadczenie
usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W przeciwnym razie interes LPGK Sp. z o. o. może
doznać uszczerbku, gdyż Spółka może zostać obarczona karami umownymi lub może dojść do rozwiązania umów na
świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie w/w gmin,
co wiązało się będzie z trudnościami w pozyskaniu takich zamówień w przyszłości ze względu na brak aktualnego
doświadczenia zawodowego potwierdzonego referencjami poświadczającymi należyte wykonanie zamówienia oraz
zaistnienie przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust.
5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, że zwiększy się jego zapotrzebowanie na
dysponowanie pojazdami ciężarowymi z zabudową śmieciarki, gdyż nie było pewności czy to właśnie ze Spółką
zostaną zawarte umowy na świadczenie od stycznia 2020 roku usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Legnica (umowa nr GOS.257.2019 zawarta z Gminą Legnica w dniu
30.12.2019r.), Gminy Kunice (umowa nr ZP.272.11.2019 zawarta z Gminą Kunice w dniu 24.12.2019r.) i Gminy
Krotoszyce (umowa nr 01/01/2019 zawarta z Gminą Krotoszyce w dniu 07.01.2020r.), gdyż zamówienia te miały być
udzielane w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto zwiększone zapotrzebowanie Spółki na dysponowanie
pojazdami ciężarowymi z zabudową śmieciarki jest bezpośrednim następstwem zmian prawnych w zakresie zasad
segregacji odpadów komunalnych (ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
uchwała nr XIV/200/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica) i trudnościami we wdrożeniu tych zasad, w szczególności
problemami w związku z przypisaniem do dużej liczby nieruchomości pojemników na odpady o zbyt małej pojemności
oraz rezygnacja z worków na odpady na rzecz pojemników na odpady przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Legnica. Zamawiający nie mógł przewidzieć, iż trudności we wdrożeniu nowych
zasad segregacji odpadów, o których mowa powyżej spowodują, iż pojazdy jakimi dysponuje Spółka okażą się
niewystarczające dla należytego świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
konieczne stanie się natychmiastowe udzielenie zamówienia na dzierżawę pojazdów ciężarowych z zabudową
śmieciarki. Zmiany prawne, o których mowa powyżej, oraz podpisanie umów z Gminą Legnica, Gminą Kunice i Gminą
Krotoszyce dopiero grudniu 2019r. i styczniu 2020r. spowodowały, iż Spółka znalazła się w wyjątkowej sytuacji, której
nie mogła przewidzieć, i która nie wynika z przyczyn leżących po stronie Spółki, a w celu należytego świadczenia usług
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Legnica, Gminy
Kunice i Gminy Krotoszyce konieczne stało się natychmiastowe udzielenie i wykonanie zamówienia na dzierżawę
pojazdów ciężarowych z zabudową śmieciarki oraz brak jest możliwości zachowania terminów określonych dla innych
trybów udzielenia zamówienia publicznego. Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone okoliczności faktyczne, które
potwierdzają zaistnienie przesłanek, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający podjął decyzję o
udzieleniu w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówienia na dzierżawę 5 szt. pojazdów ciężarowych z zabudową
śmieciarki, przy czym Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w dwóch częściach, z których każda stanowić będzie
przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) „Dzierżawa samochodów ciężarowych z
zabudową śmieciarki na potrzeby świadczenia przez LPGK Sp. z o. o. usług odbioru odpadów komunalnych” –
NZP/TO/5/2020 (dzierżawa 4 szt. pojazdów ciężarowych z zabudową śmieciarki), 2) „Dzierżawa samochodu
ciężarowego z zabudową śmieciarki na potrzeby świadczenia przez LPGK Sp. z o. o. usług odbioru odpadów
komunalnych” – NZP/TO/6/2020 (dzierżawa 1 szt. pojazdu ciężarowego z zabudową śmieciarki).
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