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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5369-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubsko: Usługi związane z odpadami
2018/S 004-005369
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Lubsko
Plac Wolności 1
Lubsko
68-300
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Poszwa
Tel.: +48 684576247
E-mail: iposzwa2@lubsko.pl
Faks: +48 684576270
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.lubsko.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
Numer referencyjny: RZ.2710.18.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
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1) Usługi odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Lubsko z nieruchomości
zamieszkałych (jednorodzinnych, zagrodowych oraz wielorodzinnych), w tym:
a) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych,
b) odbieranie odpadów selektywnie zbieranych (odpady zbierane w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko),
c) zebranie wszystkich odpadów znajdujących się w miejscu ustawienia pojemników, w promieniu 1 m od
pojemników (worków),
d) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (czynne od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku) na terenie miasta
Lubska, którego zadaniem będzie:
— wydawanie worków do selektywnego zbierania odpadów,
— wyjaśnienie przyczyn nieodebrania odpadów,
— wydawanie kalendarzy z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 165 576.35 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90000000
90513100
90514000
90533000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Lubsko.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Usługi odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Lubsko z nieruchomości
zamieszkałych (jednorodzinnych, zagrodowych oraz wielorodzinnych), w tym:
a) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych,
b) odbieranie odpadów selektywnie zbieranych (odpady zbierane w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko),
c) zebranie wszystkich odpadów znajdujących się w miejscu ustawienia pojemników, w promieniu 1 m od
pojemników (worków),
d) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (czynne od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku) na terenie miasta
Lubska, którego zadaniem będzie:
— wydawanie worków do selektywnego zbierania odpadów,
— wyjaśnienie przyczyn nieodebrania odpadów,
— wydawanie kalendarzy z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych,
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— wydawanie ulotek informujących o sposobie zbierania odpadów komunalnych oraz promujących selektywną
zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubsko, (dotyczy jeśli wykonawca zadeklarował ich
wykonanie),
— przyjmowanie interesantów,
— sprzedaż lub dzierżawa pojemników na odpady komunalne.
2) Usługi odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Lubsko do Stacji Przeładunkowej Odpadów przy ul. Złotej w Lubsku prowadzonej przez Zakład
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary.
3) Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie u źródła, w tym odpadów
wielkogabarytowych do Stacji Przeładunkowej Odpadów przy ul. Złotej w Lubsku prowadzonej przez Zakład
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary.
4) Odbioru i transportu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw
domowych, tzw. „wystawki”. Zamawiający nie wskazuje instalacji, do której ma być oddany zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny pochodzący z ww. „wystawki”.
5) Cena ryczałtowa za odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających
biodegradacji oraz odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Lubsko nie obejmuje cen zagospodarowania tych odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp.
zo.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, stanowiących koszt Zamawiającego, przy czym dochód Wykonawcy za
zbycie odpadów selektywnie zbieranych powinien być uwzględniony przy obliczaniu ceny ryczałtowej.
6) Prowadzenia sprawozdawczości w zakresie art. 9n ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
7) Wyposażenie obsługiwanych nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnego zbierania
odpadów,które będą dostarczane właścicielom nieruchomości podczas wykonywania odbioru odpadów w ilości
„worek zaworek” lub według zapotrzebowania ilościowego.
8) Mycia i dezynfekcji pojemników na zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji
przybudynkach wielorodzinnych.
9) Dostarczania zainteresowanym osobom odpowiednich pojemników do zbiórki odpadów komunalnych
wformie ich dzierżawy lub sprzedaży, na podstawie odrębnej umowy dzierżawy/sprzedaży zawartej
z tymiosobami. Usługa ta będzie świadczona pod warunkiem gdy właściciel nieruchomości będzie
zainteresowany.
10) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania całej masy odpadów komunalnych przekazanych
przezwłaścicieli nieruchomości, w tym:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01)
b) selektywnie zbierane odpady komunalne z podziałem na:
— szkło (20 01 02, 15 01 07),
— papier, w tym tekturę (20 01 01, 15 01 01),
— tworzywa sztuczne (20 01 39, 15 01 02),
— metale (20 01 40, 15 01 04),
— opakowania wielomateriałowe (15 01 05),
— odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady (20 01 08, 20 02 01),
— odpady wielkogabarytowe (20 03 07),
— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36).
11) Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery) zapewniają
właścicielenieruchomości.
Szczegółowy opis w SIWZ.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe i społeczne / 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

4/5

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.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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: 2017/S 204-420904

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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
29/12/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3
Lubsko
68-300
Polska
Kod NUTS: PL432
Wykonawcą jest MŚP: tak
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V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 036 800.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22457701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 22457700
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2018
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