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Legnica, dnia 07.06.2022r. 

Do wszystkich Wykonawców 

NZP/158/2022 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
NA CZĘŚĆ NR 2, NR 3 I NR 4 ZAMÓWIENIA ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

NA CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O WYKONAWCACH,  
KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

 

1. Nazwa Zamawiającego: 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica 

 

2. Ogłoszenie o zamówieniu: 

 przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.04.2022r. oraz 

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.04.2022r. pod 

numerem: 188893-2022-PL, 

 udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk. 

 

3. Tryb postępowania i rodzaj zamówienia (podstawa prawna). 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, o którym mowa w art. 132-139 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”. Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty  

215 000 euro, rodzaj zamówienia- dostawy. 

W związku z prowadzonym przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o. o. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa  
na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na 
podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z podziałem na części” - 
NZP/TO/4/2022. Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 oraz art. 260 
ust. 1 i 2 ustawy Pzp informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu 
postępowania na część nr 1 zamówienia, wyborze najkorzystniejszej oferty na część  
nr 2, nr 3 i nr 4 zamówienia oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny ofert złożonych w przedmiotowym 
postępowaniu za ofertę najkorzystniejszą na: 

1) CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA uznano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia: 

AGNIESZKA KĄDZIELA GP TRUCK TRADING- wspólnik spółki cywilnej oraz GP TRUCK TRADING 
Grzegorz Kądziela- wspólnik spółki cywilnej prowadzący wspólną działalność gospodarczą  
w formie spółki cywilnej: GP TRUCK TRADING S.C. GRZEGORZ KĄDZIELA AGNIESZKA KĄDZIELA  
z siedzibą w Warszawie (02-995) przy ul. Hoserów 13, 
Cena:  626.070,00  zł, 
Okres gwarancji i rękojmi za wady: 6 miesięcy. 

2) CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA uznano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia: 

AGNIESZKA KĄDZIELA GP TRUCK TRADING- wspólnik spółki cywilnej oraz GP TRUCK TRADING 
Grzegorz Kądziela- wspólnik spółki cywilnej prowadzący wspólną działalność gospodarczą  
w formie spółki cywilnej: GP TRUCK TRADING S.C. GRZEGORZ KĄDZIELA AGNIESZKA KĄDZIELA  
z siedzibą w Warszawie (02-995) przy ul. Hoserów 13, 
Cena:  353.797,20 zł. 

3) CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA uznano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia: 

AGNIESZKA KĄDZIELA GP TRUCK TRADING- wspólnik spółki cywilnej oraz GP TRUCK TRADING 
Grzegorz Kądziela- wspólnik spółki cywilnej prowadzący wspólną działalność gospodarczą  
w formie spółki cywilnej: GP TRUCK TRADING S.C. GRZEGORZ KĄDZIELA AGNIESZKA KĄDZIELA  
z siedzibą w Warszawie (02-995) przy ul. Hoserów 13, 
Cena:  353.797,20 zł. 

 

Uzasadnienie:  

W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Członków Komisji Przetargowej w dniu 30.05.2022r. 
oferty złożone na część nr 2, nr 3 i nr 4 zamówienia przez wyżej wymienionych Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uzyskały najwyższą liczbę punktów zgodnie  
z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy spełnili 
warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty są zgodne z ustawą Pzp i Specyfikacją Warunków 
Zamówienia. 

 

W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw albo imion  
i nazwisk Wykonawców, którzy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, ich adresy (siedziby 
albo miejsca zamieszkania, jeżeli miejsce zamieszkania jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy) oraz dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w kryterium „Cena” 
(dotyczy wszystkich części zamówienia z zastrzeżeniem, iż w przypadku części nr 3 i nr 4 zamówienia 
jest to jedyne kryterium oceny ofert), liczbę punktów w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi  
za wady” (dotyczy części nr 1 i nr 2 zamówienia) oraz łączną liczbę punktów przyznaną przez 
Członków Komisji Przetargowej uzyskaną przez oferty Wykonawców, tj. liczbę punktów ogółem 
(dotyczy części nr 1 i nr 2 zamówienia). 
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CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA: „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki  
na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 1 zamówienia”. 

L.p. 

Nazwa albo imię i nazwisko 
Wykonawcy oraz adres siedziby albo 
miejsca zamieszkania Wykonawcy, 

jeżeli miejsce zamieszkania jest 
miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy 

Liczba punktów  
w ramach 
kryterium 

„Cena” – 60% 

Liczba punktów  
w ramach 
kryterium 

„Okres 
gwarancji  
i rękojmi  

za wady”- 40% 

Liczba punktów 
ogółem 

BRAK OFERT 

 

 

CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA: „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki  
na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 2 zamówienia”. 

L.p. 

Nazwa albo imię i nazwisko 
Wykonawcy oraz adres siedziby albo 
miejsca zamieszkania Wykonawcy, 

jeżeli miejsce zamieszkania jest 
miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy 

Liczba punktów  
w ramach 
kryterium 

„Cena” – 60% 

Liczba punktów  
w ramach 
kryterium 

„Okres 
gwarancji  
i rękojmi  

za wady”- 40% 

Liczba punktów 
ogółem 

1. 

MERCEDES MARTRUCK  
POJAZDY SPECJALNE Sp. z o. o. 
ul. Ks. J. Londzina 47 
43-382 Bielsko-Biała 
(oferta nr 1) 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt 14 ustawy Pzp. 

2. 

1) Wspólnik spółki cywilnej: 
AGNIESZKA KĄDZIELA GP TRUCK 
TRADING 
ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa,  
2) Wspólnik spółki cywilnej: 
GP TRUCK TRADING Grzegorz Kądziela  
ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa,  
prowadzący wspólną działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej:  
GP TRUCK TRADING S.C.  
GRZEGORZ KĄDZIELA AGNIESZKA 
KĄDZIELA 
ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa 
(oferta nr 3) 

58,70 pkt 40,00 pkt 98,70 pkt 
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CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA: „Dzierżawa trzech samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki  
w ramach części nr 3 zamówienia”. 

L.p. 

Nazwa albo imię i nazwisko  
Wykonawcy oraz adres siedziby albo 
miejsca zamieszkania Wykonawcy,  

jeżeli miejsce zamieszkania jest  
miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy 

Liczba punktów  
w ramach kryterium „Cena”,  

które stanowi jedyne kryterium oceny ofert 

1. 

MERCEDES MARTRUCK  
POJAZDY SPECJALNE Sp. z o. o. 
ul. Ks. J. Londzina 47 
43-382 Bielsko-Biała 
(oferta nr 1) 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt 8 ustawy Pzp. 

2. 

P.H.U. IMPEX PIOTR BĘĆKOWSKI  
ul. Zielonogórska 36 
71-084 Szczecin 
(oferta nr 2) 

53,63 pkt 

3. 

1) Wspólnik spółki cywilnej: 
AGNIESZKA KĄDZIELA GP TRUCK 
TRADING 
ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa,  
2) Wspólnik spółki cywilnej: 
GP TRUCK TRADING Grzegorz Kądziela  
ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa,  
prowadzący wspólną działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej:  
GP TRUCK TRADING S.C.  
GRZEGORZ KĄDZIELA AGNIESZKA 
KĄDZIELA 
ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa 
(oferta nr 3) 

72,34 pkt 

4. 

Zakład Usług Komunalnych  
Krzysztof Goźliński 
ul. Główna 17, Stasi Las 
05-140 Serock 
(oferta nr 4) 

65,48 pkt 

 

CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA: „Dzierżawa trzech samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki  
w ramach części nr 4 zamówienia”. 

L.p. 

Nazwa albo imię i nazwisko  
Wykonawcy oraz adres siedziby albo 
miejsca zamieszkania Wykonawcy,  

jeżeli miejsce zamieszkania jest  
miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy 

Liczba punktów  
w ramach kryterium „Cena”,  

które stanowi jedyne kryterium oceny ofert 

1. 

MERCEDES MARTRUCK  
POJAZDY SPECJALNE Sp. z o. o. 
ul. Ks. J. Londzina 47 
43-382 Bielsko-Biała 
(oferta nr 1) 

89,88 pkt 
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2. 

P.H.U. IMPEX PIOTR BĘĆKOWSKI  
ul. Zielonogórska 36 
71-084 Szczecin 
(oferta nr 2) 

85,10 pkt 

3. 

1) Wspólnik spółki cywilnej: 
AGNIESZKA KĄDZIELA GP TRUCK 
TRADING 
ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa,  
2) Wspólnik spółki cywilnej: 
GP TRUCK TRADING Grzegorz Kądziela  
ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa,  
prowadzący wspólną działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej:  
GP TRUCK TRADING S.C.  
GRZEGORZ KĄDZIELA AGNIESZKA 
KĄDZIELA 
ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa 
(oferta nr 3) 

100,00 pkt 

4. 

Zakład Usług Komunalnych  
Krzysztof Goźliński 
ul. Główna 17, Stasi Las 
05-140 Serock 
(oferta nr 4) 

84,76 pkt 

 

5. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
odrzucono następujące oferty: 

1) ofertę nr 1 złożoną na część nr 2 zamówienia przez Wykonawcę MERCEDES MARTRUCK POJAZDY 
SPECJALNE Sp. z o. o.   

Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, który stanowi: 
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (…) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób 
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą  
lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3”. 

2) ofertę nr 1 złożoną na część nr 3 zamówienia przez Wykonawcę MERCEDES MARTRUCK POJAZDY 
SPECJALNE Sp. z o. o.   

Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, który stanowi: 
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (…) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku  
do przedmiotu zamówienia” w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp, który stanowi: „Odrzuceniu, 
jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami  
nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu”. 

 

6. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na CZĘŚĆ NR 1  
zamówienia. 

Uzasadnienie:  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu 
składania ofert, tj. do dnia 12.05.2022r. do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty na część nr 1 
zamówienia, co stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
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publicznego na część nr 1 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, który stanowi: 
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) nie złożono żadnego 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty (…).” 

 

7. Informacja o środkach ochrony prawnej. 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp – „Dział IX. Środki 

ochrony prawnej” oraz w pkt XXXI. Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

8. Informacja o terminie, po upływie którego może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia 
publicznego. 

DOTYCZY CZĘŚCI NR 2, NR 3 I NR 4 ZAMÓWIENIA: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp może zostać zawarta 

po upływie 10 dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niniejszego 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Z poważaniem 

Bogusław Graboń – Prezes Zarządu 


