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Polska-Legnica: Pojazdy do transportu odpadów
2022/S 132-376190

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 390081536
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Muszyńska
E-mail: przetargi@lpgk.pl 
Tel.:  +48 768566350
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lpgk.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka komunalna

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z 

podziałem na części

Numer referencyjny: NZP/TO/4/2022

II.1.2) Główny kod CPV
34144510 Pojazdy do transportu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ośmiu samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki z 
zastrzeżeniem, iż dwa pojazdy zostaną dostarczone Zamawiającemu na podstawie umów sprzedaży, a 
sześć pojazdów zostanie oddana Zamawiającemu w dzierżawę na podstawie umów dzierżawy. Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć 
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ofertę na jedną lub więcej niżej wymienionych części zamówienia:1)CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA – „Dostawa 
samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 1 
zamówienia”,2)CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA – „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na 
podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 2 zamówienia”,3)CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA – „Dzierżawa 
trzech samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki w ramach części nr 3 zamówienia”.4)CZĘŚĆ NR 4 
ZAMÓWIENIA – „Dzierżawa trzech samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki w ramach części nr 4 
zamówienia”.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 594 542.60 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 1 zamówienia

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów - MA09

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Legnica

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zakupiony pojazd do Zakładu Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 
48, 59-220 Legnica. Pojazd dostarczony Zamawiającemu winien być sprawny technicznie. 2.W dniu dostawy 
pojazdu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednią dokumentację dotyczącą tego pojazdu, 
tj.: a)Dowód rejestracyjny pojazdu (pojazd winien być zarejestrowany w Polsce), b)Kartę pojazdu, c)Polisę 
ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej (polisa winna obowiązywać w dniu dostawy pojazdu 
Zamawiającemu). 3.Charakterystyka pojazdu. a)charakterystyka podwozia: -podwozie 3-osiowe o DMC 
min. 26.000 kg, -rok produkcji min. 2016 z przebiegiem do 80.000 km, -silnik wysokoprężny 6 cylindrowy 
o mocy minimum 300 KM i spełniający normę emisji spalin min. EURO 6, -silnik o pojemności 7-11 litrów, 
-skrzynia biegów w pełni automatyczna lub półautomatyczna, -tachograf cyfrowy, -osłony antyrowerowe 
boczne, -fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika, -blokada mechanizmu różnicowego albo pojazd 
bez blokady mechanizmu różnicowego, ale posiadający system wspomagania do ruszania załączany za 
pomocą przycisku z pulpitu sterowniczego, -tylne zawieszenie pneumatyczne, -oś skrętna za osią napędową, 
- opony o rozmiarze 315/80/R22.5 albo 315/70/R22.5, -kabina 3 miejscowa: fotel kierowcy pneumatyczny z 
wbudowanym pasem bezpieczeństwa + 2 osobne fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa lub 
dwa połączone fotele, -gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej, -lusterka wsteczne sterowane elektrycznie 
i podgrzewane, -wydech skierowany do góry, -światła do jazdy dziennej, -brzęczyk biegu wstecznego, -
oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na kabinie (belka LED), -szyby sterowane elektrycznie, -klimatyzacja 
fabryczna. b)charakterystyka zabudowy: -zabudowa przystosowana do odbioru odpadów z pojemników 60, 
120, 240 i 1100 litrów. -wrzutnik pojemników jednolity (zależny, nie dzielony), -króciec odpływowy w wannie 
załadowczej z zaworem kulowym, -możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym 
oraz pojedynczym, -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, -automatyczne sterowanie 
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obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego, -dwa stopnie dla ładowaczy, -oświetlenie 
wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe 
„kogut” z tyłu pojazdu, -reflektor roboczy z tyłu zabudowy, -możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania, -
zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną, -kamera umieszczona z tyłu zabudowy 
oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny z panelem sterowania zabudowy. c)okres gwarancji 
i rękojmi za wady: Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony pojazd na okres min. 1 
miesiąca, licząc od przekazania pojazdu Zamawiającemu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 2 zamówienia

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów - MA09

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Legnica

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zakupiony pojazd do Zakładu Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 
48, 59-220 Legnica. Pojazd dostarczony Zamawiającemu winien być sprawny technicznie. 2.W dniu dostawy 
pojazdu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednią dokumentację dotyczącą tego pojazdu, 
tj.: a)Dowód rejestracyjny pojazdu (pojazd winien być zarejestrowany w Polsce), b)Kartę pojazdu, c)Polisę 
ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej (polisa winna obowiązywać w dniu dostawy pojazdu 
Zamawiającemu). 3.Charakterystyka pojazdu. a)charakterystyka podwozia: -podwozie 3-osiowe o DMC 
min. 26.000 kg, -rok produkcji min. 2016 z przebiegiem do 80.000 km, -silnik wysokoprężny 6 cylindrowy 
o mocy minimum 300 KM i spełniający normę emisji spalin min. EURO 6, -silnik o pojemności 7-11 litrów, 
-skrzynia biegów w pełni automatyczna lub półautomatyczna, -tachograf cyfrowy, -osłony antyrowerowe 
boczne,-fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika, - blokada mechanizmu różnicowego albo pojazd 
bez blokady mechanizmu różnicowego, ale posiadający system wspomagania do ruszania załączany za 
pomocą przycisku z pulpitu sterowniczego,-tylne zawieszenie pneumatyczne,-oś skrętna za osią napędową, 
- opony o rozmiarze 315/80/R22.5 albo 315/70/R22.5, - kabina 3 miejscowa: fotel kierowcy pneumatyczny z 
wbudowanym pasem bezpieczeństwa + 2 osobne fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa lub 
dwa połączone fotele, -gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej, -lusterka wsteczne sterowane elektrycznie 
i podgrzewane, -wydech skierowany do góry, -światła do jazdy dziennej, -brzęczyk biegu wstecznego, -
oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na kabinie (belka LED), -szyby sterowane elektrycznie, -klimatyzacja 
fabryczna. b)charakterystyka zabudowy: -zabudowa przystosowana do odbioru odpadów z pojemników 60, 
120, 240 i 1100 litrów, -wrzutnik pojemników jednolity (zależny, nie dzielony), -króciec odpływowy w wannie 
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załadowczej z zaworem kulowym, -możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym 
oraz pojedynczym, -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, -automatyczne sterowanie 
obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego, -dwa stopnie dla ładowaczy, -oświetlenie 
wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe 
„kogut” z tyłu pojazdu,-reflektor roboczy z tyłu zabudowy,-możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania, -
zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną, -kamera umieszczona z tyłu zabudowy 
oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny z panelem sterowania zabudowy. c)okres gwarancji 
i rękojmi za wady: Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony pojazd na okres min. 1 
miesiąca, licząc od przekazania pojazdu Zamawiającemu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dzierżawa trzech samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki w ramach części nr 3 zamówienia

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów - MA09

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Legnica

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazd stanowiący przedmiot dzierżawy do Zakładu Oczyszczania 
Miasta, ul. Nowodworska 48, 59-220 Legnica. Pojazdy dostarczone Zamawiającemu winny być sprawne 
technicznie. 2.W dniu dostawy pojazdu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednią 
dokumentację dotyczącą tego pojazdu, tj.: a)Dowód rejestracyjny pojazdu, b)Kserokopię polisy ubezpieczenia 
pojazdu od odpowiedzialności cywilnej (polisa winna obowiązywać w całym okresie dzierżawy pojazdu). 
3.Charakterystyka pojazdów stanowiących przedmiot dzierżawy (Pojazd nr 1, Pojazd nr 2 i Pojazd nr 3) 
a)charakterystyka podwozia: -podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg, -rok produkcji min. 2006 (dotyczy 
pojazdu nr 1 i pojazdu nr 2) oraz min. 2007 (dotyczy pojazdu nr 3),, -silnik wysokoprężny spełniający normę min. 
EURO 5, -silnik o pojemności 6-12 litrów, -skrzynia biegów automatyczna lub manualna, lub zautomatyzowana, 
- zawieszenie tylne pneumatyczne- sterowanie jednokanałowe lub dwukanałowe, -kabina posiadająca min. 3 
miejsca, -gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej,-kierownica regulowana,-zdalne sterowanie z wyłącznikiem 
masy akumulatorów z kluczyka, bądź mechaniczny wyłącznik, -moduł elektroniczny dla Producentów nadwozi 
z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN, -brzęczyk biegu wstecznego, -gniazdo dmuchawy na konsoli 
środkowej; b)charakterystyka zabudowy: -zabudowa skrzyniowa (jednokomorowa lub wielokomorowa) z 
urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach 
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komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych, -pojemność skrzyni ładunkowej min. 
14m3, -króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym, - możliwość sterowania mechanizmem 
załadowczym w cyklu automatycznym i ręcznym, -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, -automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego, - 
urządzenie załadowcze jednolite, uniwersalne, tj. dostosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności 
od 60 do 1100 litrów i wyposażone w uchylne ramiona do pojemników o pojemności 1100 litrów (Zamawiający 
dopuszcza urządzenie załadowcze o wysokiej krawędzi typu Zoeller 2301),-dwa stopnie dla ładowaczy, -
oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz 
światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu,-reflektor roboczy z tyłu zabudowy, -możliwość ręcznego sterowania 
cyklem zgniatania, -zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną, -kamera 
umieszczona z tyłu zabudowy oraz oddzielny monitor w kabinie do kamery wstecznej lub monitor kompatybilny 
z panelem sterowania zabudowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dzierżawa trzech samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki w ramach części nr 4 zamówienia

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów - MA09

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Legnica

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazd stanowiący przedmiot dzierżawy do Zakładu Oczyszczania 
Miasta, ul. Nowodworska 48, 59-220 Legnica. Pojazdy dostarczone Zamawiającemu winny być sprawne 
technicznie. 2.W dniu dostawy pojazdu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednią 
dokumentację dotyczącą tego pojazdu, tj.: a)Dowód rejestracyjny pojazdu, b)Kserokopię polisy ubezpieczenia 
pojazdu od odpowiedzialności cywilnej (polisa winna obowiązywać w całym okresie dzierżawy pojazdu). 
3.Charakterystyka pojazdów stanowiących przedmiot dzierżawy (Pojazd nr 1, Pojazd nr 2 i Pojazd nr 3) 
a)charakterystyka podwozia: -podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg, -rok produkcji min. 2006 (dotyczy 
pojazdu nr 1 i pojazdu nr 2) oraz min. 2007 (dotyczy pojazdu nr 3),, -silnik wysokoprężny spełniający normę min. 
EURO 5, -silnik o pojemności 6-12 litrów, -skrzynia biegów automatyczna lub manualna, lub zautomatyzowana, 
- zawieszenie tylne pneumatyczne- sterowanie jednokanałowe lub dwukanałowe, -kabina posiadająca min. 3 
miejsca, -gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej,-kierownica regulowana,-zdalne sterowanie z wyłącznikiem 
masy akumulatorów z kluczyka, bądź mechaniczny wyłącznik, -moduł elektroniczny dla Producentów nadwozi 
z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN, -brzęczyk biegu wstecznego, -gniazdo dmuchawy na konsoli 
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środkowej; b)charakterystyka zabudowy: -zabudowa skrzyniowa (jednokomorowa lub wielokomorowa) z 
urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach 
komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych, -pojemność skrzyni ładunkowej min. 
14m3, -króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym, - możliwość sterowania mechanizmem 
załadowczym w cyklu automatycznym i ręcznym, -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, -automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego, - 
urządzenie załadowcze jednolite, uniwersalne, tj. dostosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności 
od 60 do 1100 litrów i wyposażone w uchylne ramiona do pojemników o pojemności 1100 litrów (Zamawiający 
dopuszcza urządzenie załadowcze o wysokiej krawędzi typu Zoeller 2301), -dwa stopnie dla ładowaczy, -
oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz 
światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu,-reflektor roboczy z tyłu zabudowy, -możliwość ręcznego sterowania 
cyklem zgniatania, -zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną, -kamera 
umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny z panelem sterowania 
zabudowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 071-188893

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z 

podziałem na części

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
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Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z 

podziałem na części

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
24/06/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GP TRUCK TRADING Grzegorz Kądziela- wspólnik spółki cywilnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 118-036-96-86
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-995
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Agnieszka Kądziela GP TRUCK TRADING- wspólnik spółki cywilnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 521-195-91-91
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-995
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 496 271.70 PLN
Najtańsza oferta: 612 540.00 PLN / Najdroższa oferta: 626 070.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z 

podziałem na części
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
24/06/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GP TRUCK TRADING Grzegorz Kądziela- wspólnik spółki cywilnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 118-036-96-86
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-995
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Agnieszka Kądziela GP TRUCK TRADING- wspólnik spółki cywilnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 521-195-91-91
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-995
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 300 999.60 PLN
Najtańsza oferta: 255 938.40 PLN / Najdroższa oferta: 477 205.56 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

Nazwa:
Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z 

podziałem na części

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
24/06/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GP TRUCK TRADING Grzegorz Kądziela- wspólnik spółki cywilnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 118-036-96-86
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-995
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Agnieszka Kądziela GP TRUCK TRADING- wspólnik spółki cywilnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 521-195-91-91
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-995
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 300 999.60 PLN
Najtańsza oferta: 353 797.20 PLN / Najdroższa oferta: 417 427.56 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:1.Środki ochrony prawnej przysługują 
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 
11.09.2019r.- Prawo zamówień publicznych. 2.Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści dokumentów 
zamówienia, środki ochrony prawnej przysługują również Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców 
oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp . 3.Środkami ochrony 
prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu. 4.Odwołanie: 1)Odwołanie przysługuje wyłącznie na: a)niezgodną 
z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym 
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na projektowane postanowienie umowy, b)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do 
której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp, c)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2)Odwołanie 
wnosi się: a)w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; b)wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie 
o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia - w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej; c)w przypadkach innych niż określone w pkt 4.2a) i pkt 4.2b) - w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia; d)jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty - w terminie: -30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, -6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający 
nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 5)Odwołujący 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej 
albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej. 6)Zamawiający przesyła 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia 
o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając Wykonawców 
do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 7)Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania 
odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, 
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 8)Izba rozpoznaje odwołanie w 
terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 9)Pozostałe regulacje dotyczące odwołania zawarte 
są w ustawie Pzp w Dziale IX Rozdział 2 „Postępowanie odwoławcze”. 5.Skarga do sądu: 1)Na orzeczenie 
Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2)Regulacje dotyczące skargi do sądu oraz skargi 
kasacyjnej zawarte są w ustawie Pzp w Dziale IX Rozdział 3 „Postępowanie skargowe”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2022
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