
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby
obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Legnicy z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390081536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowodworska 60

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lpgk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpgk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka komunalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby
obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Legnicy z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21c39216-290a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379617/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06 08:36

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00330567/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZP/TZZ/9/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2994000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA - „Wynajem ładowarek teleskopowych wraz z obsługą operatorską na potrzeby
obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” 
Rodzaj i parametry techniczne ŁADOWAREK TELESKOPOWYCH (2 szt.) będących w dysponowaniu Wykonawcy oraz
zakres i ilość przewidywanych prac: 1)4.965 godzin pracy, 2)wymagania techniczne: a)waga min. 11 Mg; b)minimalna
wysokość załadunku – 4,0m; c)szerokość ładowarki max. 2,6m; d)wysokość ładowarki max. 2,6m; e)ładowarka musi
zapewnić wysunięcie ramienia w pozycji poziomej na odległość min 3,0m i swobodne manewrowanie łyżką w takiej pozycji;
f)koła obu osi skrętne pozwalające na zawrócenie maszyny po okręgu o promieniu max. 4,5m; g)przynajmniej jedna z
ładowarek musi posiadać kabinę podnoszoną zapewniającą operatorowi swobodną widoczność na wysokości min. 4m;
h)szybkozłącze oraz osprzęt: -łyżka z hydraulicznie domykaną klapą ażurową o pojemności min. 2,0m³, -widły paletowe;
i)zaczep z tyłu ładowarki; j)klimatyzowana kabina; k)krata lub siatka ochronna na okna z możliwością demontażu
(stosowane np. przy pracy z rozdrabniarką); l)opony odporne na przebicie lub pełne; 3)przewidywany zakres robót: obsługa
kompostowni (formowanie i przerzucanie pryzm, załadunek odpadów do sita obrotowego, rozdrabniarki, rozdrabniarko-
mieszarki oraz załadunek i wyładunek bioreaktorów kompostowni), załadunek samochodów (w tym naczep typu „walking
floor”) i kontenerów, prace w hali sortowni, załadunek odpadów betonowych do kruszarki, prace ziemne itp. 4)wyżej
wymieniony zakres prac wykonywany będzie głównie przy użyciu 1 (jednej) ładowarki, która winna być w stałej dyspozycji
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia drugiej ładowarki wraz z operatorem (posiadającym
uprawnienia zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ) w ciągu 8 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego
zwiększonego zapotrzebowania.
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 1)Podane ilości godzin pracy dla wszystkich sprzętów i środków
transportu są szacunkowe. Zamawiający zastrzega, że szacunkowa ilość godzin pracy może ulec zmianie w zależności od
potrzeb Zamawiającego. 2)Realizacja zamówienia następować będzie w miarę zapotrzebowania. O terminie rozpoczęcia
bądź kontynuowania prac Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę. 3)Wykonawca zobowiązany jest do
utrzymania sprzętu i środków transportu niezbędnych do wykonywania prac w pełnej gotowości. Obowiązkiem Wykonawcy
jest podstawienie sprawnego sprzętu wraz z obsługą operatorską lub środka transportu wraz z kierowcą na każde wezwanie
Zamawiającego zgodnie ze zgłoszeniem. 4)Zamawiający może zgłosić zapotrzebowanie na wszystkie sprzęty i środki
transportu jednocześnie. Zgłoszone zapotrzebowanie może być dzienne, tygodniowe, miesięczne lub stałe. 5)W przypadku
awarii sprzętu lub środka transportu podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jego naprawę lub
podstawić zastępczy sprzęt wraz z operatorem lub środek transportu wraz z kierowcą na własny koszt w ciągu 4 godzin od
zaistnienia zdarzenia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przy każdym z w/w sprzętów i środków transportu. W przypadku
nie podstawienia w wyżej wskazanym terminie zastępczego sprzętu lub środka transportu Zamawiającemu przysługuje
prawo jego wynajęcia i wykonania prac przez inną jednostkę na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6)Zamawiający nie zapewnia
minimalnego czasu pracy w okresie dobowym i miesięcznym na żadnym z w/w sprzętów i środków transportu. 7)Czas pracy
dla wszystkich sprzętów i środków transportu będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego
poprzez zapis w wystawionym przez Wykonawcę dokumencie (np. karta pracy sprzętu). 8)Zamawiający zapewnia
możliwość bezpłatnego postoju sprzętu i środków transportu będących w dysponowaniu Wykonawcy na terenie Zakładu
Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do
zabezpieczenia wykorzystywanego przez Wykonawcę sprzętu i środków transportu oraz ich wyposażenia, a także nie
ponosi odpowiedzialności za jego uszkodzenie lub utratę. 9)Koszty transportu związane z dojazdem sprzętu lub środka
transportu na miejsce realizacji prac i z powrotem ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez prawa ich zwrotu od
Zamawiającego. 10)Paliwo oraz inne materiały eksploatacyjne, w szczególności części zamienne do sprzętu i środków
transportu zapewnia Wykonawca na swój koszt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.5.5.) Wartość części: 1489500,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA - „Wynajem koparki gąsienicowej wraz z obsługą operatorską 
na potrzeby obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”.
Rodzaj i parametry techniczne KOPARKI GĄSIENICOWEJ (1 szt.) będącej w dysponowaniu Wykonawcy oraz zakres i ilość
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przewidywanych prac: 1)1.450 godzin pracy, 2)wymagania techniczne: a)waga min. 20 Mg; b)klimatyzowana kabina;
c)szybkozłącze; d)długość ramienia roboczego min. 8,0m; e)krata ochronna na okna – w razie potrzeby; f)wyposażenie –
osprzęt:-chwytak do materiałów sypkich,-chwytak 5-ciopalczasty,-chwytak szczękowo-obrotowo- ażurowy,-łyżki
podsiębierne o szerokościach 0,4m; 0,6m; 0,8m; 1,0m; 1,2m; 1,4m,-łyżka skarpowa hydraulicznie regulowana o szerokości
2,0m,-łyżka ażurowa o pojemności min. 1,2m3,-nożyce hydrauliczne,-młot hydrauliczny; 3)przewidywany zakres robót:
nadbudowa i formowanie skarp, wykopy liniowe i jamiste w podłożu naturalnym i w odpadach, załadunek odpadów
betonowych do kruszarki, kruszenie odpadów betonowych wielkogabarytowych, przesiewanie, cięcie zbrojenia, załadunek
samochodów (w tym naczep typu „walking floor”), 4)Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia koparki wraz z
operatorem w ciągu 8 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania. 
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 1)Podane ilości godzin pracy dla wszystkich sprzętów i środków
transportu są szacunkowe. Zamawiający zastrzega, że szacunkowa ilość godzin pracy może ulec zmianie w zależności od
potrzeb Zamawiającego. 2)Realizacja zamówienia następować będzie w miarę zapotrzebowania. O terminie rozpoczęcia
bądź kontynuowania prac Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę. 3)Wykonawca zobowiązany jest do
utrzymania sprzętu i środków transportu niezbędnych do wykonywania prac w pełnej gotowości. Obowiązkiem Wykonawcy
jest podstawienie sprawnego sprzętu wraz z obsługą operatorską lub środka transportu wraz z kierowcą na każde wezwanie
Zamawiającego zgodnie ze zgłoszeniem. 4)Zamawiający może zgłosić zapotrzebowanie na wszystkie sprzęty i środki
transportu jednocześnie. Zgłoszone zapotrzebowanie może być dzienne, tygodniowe, miesięczne lub stałe. 5)W przypadku
awarii sprzętu lub środka transportu podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jego naprawę lub
podstawić zastępczy sprzęt wraz z operatorem lub środek transportu wraz z kierowcą na własny koszt w ciągu 4 godzin od
zaistnienia zdarzenia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przy każdym z w/w sprzętów i środków transportu. W przypadku
nie podstawienia w wyżej wskazanym terminie zastępczego sprzętu lub środka transportu Zamawiającemu przysługuje
prawo jego wynajęcia i wykonania prac przez inną jednostkę na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6)Zamawiający nie zapewnia
minimalnego czasu pracy w okresie dobowym i miesięcznym na żadnym z w/w sprzętów i środków transportu. 7)Czas pracy
dla wszystkich sprzętów i środków transportu będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego
poprzez zapis w wystawionym przez Wykonawcę dokumencie (np. karta pracy sprzętu). 8)Zamawiający zapewnia
możliwość bezpłatnego postoju sprzętu i środków transportu będących w dysponowaniu Wykonawcy na terenie Zakładu
Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do
zabezpieczenia wykorzystywanego przez Wykonawcę sprzętu i środków transportu oraz ich wyposażenia, a także nie
ponosi odpowiedzialności za jego uszkodzenie lub utratę. 9)Koszty transportu związane z dojazdem sprzętu lub środka
transportu na miejsce realizacji prac i z powrotem ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez prawa ich zwrotu od
Zamawiającego. 10)Paliwo oraz inne materiały eksploatacyjne, w szczególności części zamienne do sprzętu i środków
transportu zapewnia Wykonawca na swój koszt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

4.5.5.) Wartość części: 478500,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA - „Wynajem samochodów samowyładowczych wraz z kierowcami na potrzeby
obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”.
Rodzaj i parametry techniczne SAMOCHODÓW SAMOWYŁADOWCZYCH (2 szt.) będących 
w dysponowaniu Wykonawcy oraz zakres i ilość przewidywanych prac: 1)3.800 godzin pracy, 2)wymagania techniczne:
a)4-osiowy; b)napęd min. 8x4; c)zabudowa typu:-wywrotka z tylną burtą otwieraną automatycznie przy wyładunku - dotyczy
jednego z samochodów samowyładowczych, -hakowiec (do kontenerów rolkowych wg normy DIN 30722) wraz z
kontenerem samowyładowczym z klapą uchylną - dotyczy drugiego z samochodów samowyładowczych; d)ładowność min.
16m3; e)klimatyzowana kabina; f)samochody samowyładowcze muszą być wyposażone w system monitoringu, bazujący na
systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) i umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
trasie i położeniu oraz miejscach postoju pojazdu wraz ze wskazaniem dat i godzin. Wykonawca na żądanie Zamawiającego
zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu wydruki z systemu monitoringu. Wszelkie koszty związane z instalacją
systemu monitoringu, jego obsługą oraz udostępnieniem wydruków z systemu Zamawiającemu ponosi Wykonawca;
3)przewidywany zakres usług: transport odpadów o kodach: 100101, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170181,
170201, 170504, 170604, 170904, 190501,190502, 190503, 190599, 190801, 190802, 190805, 191212 oraz transport
innych materiałów wewnątrz oraz na zewnątrz Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Szczegółowy opis w/w kodów
odpadów, zawiera Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 02.01.2020r. (Dz. U. z
2020r., poz. 10). 4)Wyżej wymieniony zakres prac wykonywany będzie głównie przy użyciu 1 (jednego) samochodu, który
winien być w stałej dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia drugiego samochodu wraz z
kierowcą (posiadającym uprawnienia zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ) w ciągu 8 godzin od zgłoszenia przez
Zamawiającego zwiększonego zapotrzebowania.
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 1)Podane ilości godzin pracy dla wszystkich sprzętów i środków
transportu są szacunkowe. Zamawiający zastrzega, że szacunkowa ilość godzin pracy może ulec zmianie w zależności od
potrzeb Zamawiającego. 2)Realizacja zamówienia następować będzie w miarę zapotrzebowania. O terminie rozpoczęcia
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bądź kontynuowania prac Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę. 3)Wykonawca zobowiązany jest do
utrzymania sprzętu i środków transportu niezbędnych do wykonywania prac w pełnej gotowości. Obowiązkiem Wykonawcy
jest podstawienie sprawnego sprzętu wraz z obsługą operatorską lub środka transportu wraz z kierowcą na każde wezwanie
Zamawiającego zgodnie ze zgłoszeniem. 4)Zamawiający może zgłosić zapotrzebowanie na wszystkie sprzęty i środki
transportu jednocześnie. Zgłoszone zapotrzebowanie może być dzienne, tygodniowe, miesięczne lub stałe. 5)W przypadku
awarii sprzętu lub środka transportu podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jego naprawę lub
podstawić zastępczy sprzęt wraz z operatorem lub środek transportu wraz z kierowcą na własny koszt w ciągu 4 godzin od
zaistnienia zdarzenia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przy każdym z w/w sprzętów i środków transportu. W przypadku
nie podstawienia w wyżej wskazanym terminie zastępczego sprzętu lub środka transportu Zamawiającemu przysługuje
prawo jego wynajęcia i wykonania prac przez inną jednostkę na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6)Zamawiający nie zapewnia
minimalnego czasu pracy w okresie dobowym i miesięcznym na żadnym z w/w sprzętów i środków transportu. 7)Czas pracy
dla wszystkich sprzętów i środków transportu będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego
poprzez zapis w wystawionym przez Wykonawcę dokumencie (np. karta pracy sprzętu). 8)Zamawiający zapewnia
możliwość bezpłatnego postoju sprzętu i środków transportu będących w dysponowaniu Wykonawcy na terenie Zakładu
Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do
zabezpieczenia wykorzystywanego przez Wykonawcę sprzętu i środków transportu oraz ich wyposażenia, a także nie
ponosi odpowiedzialności za jego uszkodzenie lub utratę. 9)Koszty transportu związane z dojazdem sprzętu lub środka
transportu na miejsce realizacji prac i z powrotem ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez prawa ich zwrotu od
Zamawiającego. 10)Paliwo oraz inne materiały eksploatacyjne, w szczególności części zamienne do sprzętu i środków
transportu zapewnia Wykonawca na swój koszt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.5.5.) Wartość części: 1026000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1160320,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1160320,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1160320,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): EKOPLANT Damian Żelichowski
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Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa
BUDEX Grzegorz Mokrzycki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6912202630

7.3.4) Miejscowość: Jakuszów 12, Gmina Miłkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 59-222

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1160320,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 374535,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 374535,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 374535,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): EKOPLANT Damian Żelichowski

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa
BUDEX Grzegorz Mokrzycki
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6912202630

7.3.4) Miejscowość: Jakuszów 12, Gmina Miłkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 59-222

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 374535,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 794580,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 794580,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 794580,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): EKOPLANT Damian Żelichowski

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa
BUDEX Grzegorz Mokrzycki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6912202630
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7.3.4) Miejscowość: Jakuszów 12, Gmina Miłkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 59-222

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 794580,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6912202630
	7.3.4) Miejscowość: Jakuszów 12, Gmina Miłkowice
	7.3.5) Kod pocztowy: 59-222
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
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	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
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	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-05
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 794580,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



