
Ogłoszenie nr 510104877-N-2020 z dnia 16-06-2020 r.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: „Dzierżawa samochodu ciężarowego 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 samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na potrzeby świadczenia przez LPGK Sp. z o. o. usług
odbioru odpadów komunalnych”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZP/TO/6/2020

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 jednego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na potrzeby
prowadzenia przez Zamawiającego działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. 2.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazd stanowiący przedmiot dzierżawy do Zakładu
Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48, 59- 220 Legnica. 3.Charakterystyka pojazdu stanowiącego przedmiot
dzierżawy. 1)charakterystyka podwozia: -podwozie o DMC 26 t przystosowane do zabudowy bezpylnej, -rok produkcji
min. 2006, -przebieg max. 600000 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, -silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min 300 KM o pojemności min. 9 litrów max 11 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, -radio z odtwarzaczem, -immobilizer fabryczny, -tachograf, -gniazdo elektryczne 12V, -pojazd
wyposażony w błotniki, -wyświetlacz z komputerem pokładowym, -dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do
obsługi pojazdu, -dwa stopnie wejściowe do kabiny. 2)charakterystyka zabudowy: -zabudowa bezpylna przystosowana do
odbioru odpadów z pojemników na odpady o pojemności 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów, -zabudowa o
pojemności minimum 19m3 w windą niezależną prawa-lewa strona. 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
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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:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 95000.00
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:
nie

Nazwa wykonawcy: GLOB TRUCK Kamil Popowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wiślana 10
Kod pocztowy: 05-120
Miejscowość: Legionowo
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 63960.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63960.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63960.00
Waluta: PLN

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