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Legnica, dnia 23.06.2021r. 
 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

NZP/132/2021 
 

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
NA CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA  

 
 

1. Nazwa Zamawiającego: 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica 
 

2. Ogłoszenie o zamówieniu: 

- zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2021r. pod numerem:  
2021/BZP 00032047/01, 

- 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 
podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp” oraz w art. 276-296 ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 214 000 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/1/2021 Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 
informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty  
oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 
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4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego zostali zawiadomieni pismem z dnia 19.05.2021r. (znak pisma: NZP/101/2021)  
o wyborze najkorzystniejszej oferty na: 

1) CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA: 

AGNIESZKA KĄDZIELA GP TRUCK TRADING - wspólnik spółki cywilnej, ul. Hoserów 13,  
02-995 Warszawa oraz GP TRUCK TRADING Grzegorz Kądziela - wspólnik spółki cywilnej,  
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 6) 

Cena: 129.150,00 zł brutto. 

2) CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński – Lider konsorcjum,  
ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków oraz eko-ABC Danuta Zielińska- Partner konsorcjum,  
ul. Łagowska 37, 26-035 Raków (oferta nr 2) 

Cena: 120.540,00 zł brutto. 

3) CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński – Lider konsorcjum,  
ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków oraz eko-ABC Danuta Zielińska- Partner konsorcjum,  
ul. Łagowska 37, 26-035 Raków (oferta nr 2) 

Cena: 116.727,00 zł brutto. 

4) CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA: 

Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Goźliński, ul. Główna 17, Stasi Las, 05-140 Serock  
(oferta nr 5) 

Cena: 91.610,40 zł brutto. 

5) CZĘŚĆ NR 5 ZAMÓWIENIA: 

AGNIESZKA KĄDZIELA GP TRUCK TRADING - wspólnik spółki cywilnej, ul. Hoserów 13,  
02-995 Warszawa oraz GP TRUCK TRADING Grzegorz Kądziela - wspólnik spółki cywilnej,  
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 6) 

Cena: 171.954,00 zł brutto. 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego na część nr 1, 2, 3 i 5 zamówienia zostały 
podpisane w dniu 25.05.2021r. z wyżej wymienionymi Wykonawcami, natomiast Wykonawca Zakład 
Usług Komunalnych Krzysztof Goźliński, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  
na część nr 4 zamówienia uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na część 
nr 4 zamówienia. 

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., 
poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, to Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia albo dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz 
wybrać najkorzystniejszą ofertę. Komisja Przetargowa na podstawie art. 263 ustawy Pzp dokonała 
ponownego badania i oceny ofert złożonych na część nr 4 zamówienia.  
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Zamawiający zawiadamia, że po dokonaniu ponownego badania i oceny ofert złożonych  
w przedmiotowym postępowaniu za ofertę najkorzystniejszą na część nr 4 zamówienia uznano 
ofertę nr 6 złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, tj.: 

AGNIESZKA KĄDZIELA GP TRUCK TRADING - wspólnik spółki cywilnej, ul. Hoserów 13,  
02-995 Warszawa oraz GP TRUCK TRADING Grzegorz Kądziela - wspólnik spółki cywilnej,  
ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa, prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej: GP TRUCK TRADING S.C. GRZEGORZ KĄDZIELA AGNIESZKA KĄDZIELA, ul. Hoserów 13,  
02-995 Warszawa 

Cena: 92.127,00 zł brutto. 
 

Uzasadnienie:  
W wyniku powtórzenia przez Członków Komisji Przetargowej w dniu 21.06.2021r. czynności oceny 
ofert złożonych na część nr 4 zamówienia, oferta złożona przez wyżej wymienionych Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie 
z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnili warunki udziału w postępowaniu, a ich oferta jest 
zgodna z ustawą Pzp i Specyfikacją Warunków Zamówienia.  

Ponadto Zamawiający pismem z dnia 22.06.2021r. (znak pisma: NZP/128/2021) na podstawie art. 252 
ust. 2 ustawy Pzp wezwał w/w Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
do wyrażenia zgody na wybór ich oferty złożonej na część nr 4 zamówienia pomimo upływu terminu 
związania ofertą. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pismem  
z dnia 22.06.2021r. wyrazili zgodę na wybór oferty złożonej przez nich na część nr 4 zamówienia. 

 
Uzasadnienie powtórzenia czynności oceny ofert: 

Komisja Przetargowa w dniu 10.05.2021r. dokonała oceny ofert złożonych w postępowaniu  
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/1/2021.  
Zamawiający w dniu 19.05.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na część nr 1-5 
zamówienia zgodnie z oceną ofert dokonaną przez Członków Komisji Przetargowej w dniu 
10.05.2021r. oraz pismem z dnia 19.05.2021r. zawiadomił o tym wszystkich Wykonawców którzy 
złożyli oferty  (znak pisma: NZP/101/2021). Następnie Zamawiający zaprosił Wykonawców, którzy 
złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia do zawarcia umów w sprawie 
zamówienia publicznego. Umowy w sprawie zamówienia publicznego na część nr 1, 2, 3 i 5 
zamówienia zostały podpisane w dniu 25.05.2021r., natomiast Wykonawca Zakład Usług 
Komunalnych Krzysztof Goźliński, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na część nr 4 
zamówienia uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na część nr 4 
zamówienia. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na część nr 4 zamówienia została podpisana 
przez Zamawiającego i przesłana do Wykonawcy Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Goźliński  
w dniu 25.05.2021r. za pośrednictwem kuriera (3 egzemplarze) z prośbą o jej podpisanie i odesłanie 
przez Wykonawcę 2 egzemplarzy umowy. W związku z tym, że Wykonawca Zakład Usług 
Komunalnych Krzysztof Goźliński do dnia 10.06.2021r. nie odesłał Zamawiającemu podpisanej umowy 
oraz nie dostarczył pojazdu stanowiącego przedmiot dzierżawy, to Zamawiający pod rygorem 
stwierdzenia uchylenia się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pismem z dnia 
11.06.2021r. (znak pisma: NZP/119/2021) wezwał Wykonawcę Zakład Usług Komunalnych Krzysztof 
Goźliński do dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 18.06.2021r.  
dwóch egzemplarzy podpisanej umowy w sprawie zamówienia publicznego nr NZP/TO/1/D1/2021  
z dnia 25.05.2021r. na dostawę samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy 
dzierżawy (dotyczy części nr 4 zamówienia). Wykonawca do dnia 18.06.2021r. nie dostarczył 
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Zamawiającemu zarówno podpisanej umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak i pojazdu 
stanowiącego przedmiot dzierżawy. Mając na uwadze powyższe Zamawiający uznał, że Wykonawca 
Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Goźliński uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (DOTYCZY CZĘŚCI NR 4 ZAMÓWIENIA), o czym w/w Wykonawca został powiadomiony 
pismem z dnia 21.06.2021r. (znak pisma: NZP/126/2021). 

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., 
poz. 2019 z późn. zm.) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, to Zamawiający 
może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia albo dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę. 

Mając na uwadze powyższe Komisja Przetargowa w dniu 21.06.2021r. powtórzyła czynność 
oceny ofert złożonych na część nr 4 zamówienia. W wyniku powtórzenia czynności oceny ofert 
Komisja Przetargowa ustaliła, że w postępowaniu 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/1/2021 najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria 
oceny ofert uzyskała oferta nr 6 złożona na część nr 4 zamówienia przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. AGNIESZKA KĄDZIELA GP TRUCK TRADING - wspólnik 
spółki cywilnej oraz GP TRUCK TRADING Grzegorz Kądziela - wspólnik spółki cywilnej, prowadzących 
wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: GP TRUCK TRADING S.C. GRZEGORZ 
KĄDZIELA AGNIESZKA KĄDZIELA. 

 
 
W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw albo imion  

i nazwisk Wykonawców, którzy złożyli oferty na część nr 4 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”, 
które stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Informacje, o których mowa powyżej w odniesieniu  
do części nr 1, 2, 3 i 5 zamówienia zostały w dniu 19.05.2021r. zamieszczone na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania oraz przekazane Wykonawcom, którzy złożyli oferty (znak pisma: 
NZP/101/2021). 

 

CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA: „Dzierżawa samochodu ciężarowego 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 (zgodnie z oceną 

ofert powtórzoną przez 
Członków Komisji 

Przetargowej  
w dniu 21.06.2021r.)  

1. 

P.H.U. IMPEX PIOTR BĘĆKOWSKI  
ul. Zielonogórska 36 
71-084 Szczecin 
(oferta nr 1) 

90,83 pkt 
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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 (zgodnie z oceną 

ofert powtórzoną przez 
Członków Komisji 

Przetargowej  
w dniu 21.06.2021r.)  

2. 

1) Lider konsorcjum :  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński 
ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków 
 
2) Partner konsorcjum:  
eko-ABC Danuta Zielińska 
ul. Łagowska 37, 26-035 Raków 
(oferta nr 2) 

93,10 pkt 

3. 
MERCEDES MARTRUCK POJAZDY SPECJALNE Sp. z o. o. 
ul. Ks. J. Londzina 47,  43-382 Bielsko-Biała 
(oferta nr 3) 

Oferta została odrzucona 
na podstawie art. 226  

ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

4. 

SHN PRESS Sp. z o. o. 
ul. Jemiołowa 8 
55-200 Stanowice 
(oferta nr 4) 

Oferta została odrzucona 
na podstawie art. 226  

ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

5. 
Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Goźliński 
ul. Główna 17, Stasi Las, 05-140 Serock 
(oferta nr 5) 

Wykonawca uchylił się od 
zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia 
publicznego. 

6. 

1) Wspólnik spółki cywilnej: 

AGNIESZKA KĄDZIELA GP TRUCK TRADING- wspólnik spółki 
cywilnej 
ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa,  
2) Wspólnik spółki cywilnej: 

GP TRUCK TRADING Grzegorz Kądziela - wspólnik spółki cywilnej 
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 6) 

99,44 pkt 

 

5. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 
Zamawiający pismem z dnia 19.05.2021r. (znak pisma: NZP/101/2021) przekazał Wykonawcom, 
którzy złożyli oferty informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja, o której mowa powyżej została również w dniu 
19.05.2021r. zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 

6. 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. 
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7. Informacja o terminie, po upływie którego może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia 
publicznego. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na część nr 4 zamówienia może zostać zawarta  
po upływie 5 dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp). 

 

Z poważaniem 
 


