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PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA 

Świadczenie w 2018r. na rzecz LPEC S.A. usług najmu środków transportowo-
sprzętowych będących własnością albo pozostającego w dyspozycji 
Wykonawcy, z podziałem na 7 odrębnych zadań, takich jak: 

 Zadanie Nr 1 - samochód samowyładowczy o ładowności < 10 ton wraz 
z kierowcą – 6 szt., 

 Zadanie Nr 2 - samochód samowyładowczy o ładowności ≥ 10 ton, 
trzyosiowy wraz z kierowcą – 6 szt.; 

 Zadanie Nr 3 - samochód samowyładowczy o ładowność ≥ 24 ton wraz z 
kierowcą – 2 szt., 

 Zadanie Nr 4 - koparko-ładowarka (typ HSW, JCB2CX, JCB3CX) wraz z 
operatorem – 6 szt., 

 Zadanie Nr 5 - koparka obrotowa, kołowa wraz z operatorem – 2 szt., 

 Zadanie Nr 6 - żuraw samochodowy o udźwigu do 10 ton wraz z 
operatorem – 4 szt., 

 Zadanie Nr 7- żuraw samochodowy o udźwigu ≥ 10 i < 30 ton wraz z 
operatorem– 2 szt. 

Ilość środków transportowo-sprzętowych, to ilość którą Zamawiający może 
wykorzystać w tym samym czasie. 

Każde zdanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia i jest odrębnie 
rozpatrywane. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość najmu od wykonawców, z którymi będzie miał 
podpisaną umowę ramową na najem sprzętu w 2018 roku, innych środków 
transportowo-sprzętowych, jak np.: 

1) samochód samowyładowczy z HDS – 1 szt., 
2) samochód samowyładowczy do 3,5 tony – 1 szt., 
3) minikoparka – 1 szt., 
4) miniładowarka – 1 szt., 
5) żuraw samochodowy o udźwigu ≥ 35 ton – 1 szt., 
6) zamiatarka ciągnikowa – 1 szt., 
7) przyczepa do przewozu dłużycy  – 1 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w SWZ 

TRYB POSTĘPOWANIA 
/PODSTAWA PRAWNA/ 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 
zainteresowani wykonawcy, zgodnie z §23, w związku z §22 ust. 1 pkt 1) Regulaminu 
udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. 

2. Postępowanie realizowane jest w ramach działalności sektorowej, gdzie wartość 
przekracza równowartość 30 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. 

3. Regulamin udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. dostępny jest na stronie 
internetowej www.lpec.pl – w zakładce: Przetargi → Regulaminy. 

NUMER 
POSTĘPOWANIA 

WZU5-241A-155/18 

DATA OGŁOSZENIA 

MIEJSCE PUBLIKACJI 

12.04.2017r. 
Strona internetowa: www.lpec.pl zakładka: Przetargi → Przetargi  

oraz tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

TERMIN WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zamierza podpisać z wykonawcą (lub z wykonawcami) umowę ramową (lub 
umowy ramowe) na świadczenie usług wynajmu środków transportowow-sprzętowych wraz z 
kierowcami lub operatorami w okresie 1 sezonu remontowego, tj. od daty zawarcia umowy do 
dnia 30 listopada 2018 roku. 

WARUNKI UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym: 

a) posiadania ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka związanego z prowadzeniem 
działalności na wartość 50 000,00 złotych 

oraz Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na warunkach określonych w Części VI ust. 2 
SWZ. 
Szczegółowe warunki udziału w postepowaniu zostały opisane w SWZ. 

http://www.lpec.pl/
mailto:info@lpec.pl
http://www.lpec.pl/
http://www.lpec.pl/


KRYTERIA WYBORU 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY 

Przedmiot zamówienia składa się z 7 (siedmiu) niezależnych od siebie zadań, z których każde 
będzie podlegało odrębnej ocenie, przy zastosowaniu jednego kryteriów oceny ofert, tj.: 
cena oferty brutto w ramach danego zadania - 100 %, z podziałem na podkryteria cenowe, 
w tym: 

1) cena brutto za 1 godzinę pracy środka transportowo-sprzętowego  – 70 pkt., 
2) cena brutto za 1 godzinę postoju w dyspozycji Zamawiającego  – 30 pkt. 

Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt.  

Szczegółowy opis kryteriów wyboru opisano w Części XI SWZ. 

OFERTY CZĘŚCIOWE 
OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, poprzez zadeklarowanie 
przez Wykonawcę możliwości użyczenia środków transportowo-sprzętowych (rodzaj i ilość). 
Jako oferty częściowe traktuje się każde zadanie odrębnie, z których każde będzie 
rozpatrywane osobno. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

WADIUM Nie dotyczy 

TERMIN ZWIĄZANIA 
OFERTĄ 

30 dni 

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

SWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.lpec.pl z zakładki: 
Przetargi →Przetargi. 

MIEJSCE I TERMIN 
SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w siedzibie LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin w kancelarii 
ogólnej (pokój nr 3), do dnia: 20.04.2018r. do godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A. w dniu: 20.04.2018r. o godz. 10:15 w Sali 

Konferencyjnej (na parterze budynku LPEC S.A. – główne wejście) 

ZAMAWIAJĄCY 

Lublin, dn. 12.04.2018r. 

http://www.lpec.pl/

