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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48768-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubsko: Usługi związane z odpadami
2020/S 022-048768
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lubsko
Adres pocztowy: pl. Wolności 1
Miejscowość: Lubsko
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 68-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Poszwa
E-mail: przetargi@lubsko.pl
Tel.: +48 684576247
Faks: +48 684576270
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.lubsko.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.lubsko.pl/zamowienia_publiczne/92/status/rodzaj/wzp/zwr/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubsko oraz częściowe zagospodarowani...
Numer referencyjny: OR.2710.3.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) usługi odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Lubsko z nieruchomości
zamieszkałych (jednorodzinnych oraz wielorodzinnych), w tym:
a) odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – pozostałości po segregacji odpadów;
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.
Szczegółowy opis i inne istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w części II
i III SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

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, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) usługi odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Lubsko z nieruchomości
zamieszkałych (jednorodzinnych oraz wielorodzinnych), w tym:
a) odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – pozostałości po segregacji odpadów;
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.
Szczegółowy opis i inne istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w części II
i III SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe i społeczne / Waga: 40

31/01/2020
S22
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/6

Dz.U./S S22
31/01/2020
48768-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/6

Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Na kolejny okres, bo to usługa ciągła.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje związane z RODO zawarte są w rozdziale 20 IDW SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca ma posiadać aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b Ustawy z
dnia 13.9.1996 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 300 000,00 PLN (słownie: trzysta
tysięcy złotych.). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzające wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
b) posiadał w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych wskaźnik bieżącej płynności finansowej większy bądź równy
1,2. W celu potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku wykonawca musi dołączyć do oferty sprawozdanie
finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu
albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego,
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innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż 3
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże że:
1. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych
wykonaną na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie
łącznej minimum – 4 000 Mg .Usługa musi być wykonana lub wykonywana na obszarze obejmującym min. 14
000 osób. Przez wykonanie usługi w sposób ciągły rozumie się na potrzeby niniejszego postępowania – usługi
wykonane lub wykonywane w ciągu następujących po sobie kolejnych 12 miesięcy;
2. dysponuje osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiadających za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tym osobami tj.
— co najmniej 1 osobą posiadającą wyższe wykształcenie – pełniąca funkcję nadzoru w zakresie odbioru i
transportu odpadów,
— co najmniej 1 osobę pełniącą funkcje kontrolne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zgodnie
ze złożonymi deklaracjami na terenie gminy Lubsko,
— co najmniej 10 osobami na stanowiskach robotniczych,
— co najmniej 8 osobami na stanowiskach robotniczych z wymaganymi kwalifikacjami (potwierdzonymi
zaświadczeniami lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów), tj. kierowcy samochodów
specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, stosownie do art. 29 ust 3a uPzp, zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wskazanych powyżej, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z
warunkami określonymi w części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
3. przedstawi wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych, dostępnych wykonawcy w celu wykonywania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami, to jest minimum:
a) realizacja usługi niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – pozostałości po segregacji
odpadów:
— samochody specjalistyczne bezpyłowe – min. 2 samochody,
3

— samochód specjalistyczny do transportu kontenerów o pojemności 7 – 10m – min. 1 samochód.
b) realizacja usługi zbiórki odpadów zbieranych selektywnie:
— samochody specjalistyczne do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki – min. 4 samochody.
c) realizacja usługi zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
3

— samochody specjalistyczne – samochody ciężarowe o pojemności załadunkowej min. 6,5 m , do zbiórki
odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego umożliwiające bezpieczny ich
załadunek – min. 1 samochód.
d) wszystkie samochody specjalistyczne (o którym mowa powyżej), którymi posługuje się wykonawca podczas
realizacji przedmiotu umowy muszą być oznaczone / opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wszystkie samochody specjalistyczne muszą spełniać obowiązujące przepisy prawa;
e) dla każdego samochodu specjalistycznego, którym posługuje się wykonawca przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamówienia wykonawca musi posiadać wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu
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drogowego rzeczy. W przypadku realizacji usługi odbioru / wywozu odpadów komunalnych dopuszcza się
posiadanie wypisu z zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne;
f) zamawiający wymaga wyposażenia wszystkich samochodów specjalistycznych, którymi posługuje się
wykonawca podczas realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, w systemy GPS monitorujące ruch pojazdu
oraz kamery rejestrujące jakość wykonywanych usług na terenie gminy Lubsko.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach opisanych w części I IDW SIWZ w
rozdziale 16 i w części II – wzór umowy w paragrafie 18.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/03/2020
Czas lokalny: 10:05

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/05/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/03/2020
Czas lokalny: 10:35
Miejsce:
Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko, pokój nr 9, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2020 r.
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w niniejszym postępowaniu zawarte są w rozdziale 5 IDW SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 25 000 PLN
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3. Kryteria dopuszczalności wykonawcy zostały określone w rozdziale 4 IDW SIWZ.
4. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp zastrzega, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Przedmiotem zamówień mogą być usługi polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które są
objęte zamówieniem podstawowym w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.

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
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zostały określone w rozdziale 19 SIWZ.

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/01/2020
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