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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366642-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubartów: Usługi wywozu odpadów
2017/S 179-366642

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
ul. Lubelska 68
Lubartów
21-100
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Grzegorczyk
Tel.:  +48 818543615
E-mail: zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl 
Faks:  +48 818543615
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwiazekgmin.lubartow.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zwiazekgmin.lubartow.pl
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w latach 2018-2019.
Numer referencyjny: DGO.271.22.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl
www.zwiazekgmin.lubartow.pl
http://zwiazekgmin.lubartow.pl
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Przedmiotem zamówienia jest jedynie odbieranie (bez zagospodarowania) wskazanych w opisie zamówienia
odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin
Ziemi Lubartowskiej w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania poprzez przekazanie ich do wskazanej instalacji przetwarzania
odpadów w celu zagospodarowania przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami „Planu gospodarki odpadami
dla województwa lubelskiego 2022”, uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/349/2016, oraz
regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz
aktami je zmieniającymi lub zastępującymi.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 184 866.00 EUR

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gmin: Miasto Lubartów, Gmina Lubartów, Gmina Ostrówek, Miasto i Gmina Ostrów Lubelski, Gmina
Serniki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jedynie odbieranie (bez zagospodarowania) wskazanych w opisie zamówienia
odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin
Ziemi Lubartowskiej w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania poprzez przekazanie ich do wskazanej instalacji przetwarzania
odpadów w celu zagospodarowania przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami „Planu gospodarki odpadami
dla województwa lubelskiego 2022”, uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/349/2016, oraz
regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz
aktami je zmieniającymi lub zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór:
Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach,
pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy nieruchomościach niezamieszkałych niezależnie od ich ilości,
Segregowanych ( gromadzonych w sposób selektywny ) podanych poniżej rodzajów odpadów (niezależnie od
ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02), metale ( kod 15
01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego ( kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
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— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— odpadów cmentarnych o kodach: 20 02 01, 20 01 39, 20 03 01.
Okres wykonywania usług określa się od dnia 1.1.2018 do dnia 31.12.2019.
W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania
odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów zielonych
do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych t.j. Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Wólce Rokickiej zgodnie WPGO dla Województwa Lubelskiego. W zakres zamówienia wchodzi także
porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia wynikającego z
przepełnienia pojemnika. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i transportu odpadów, nie będzie ponosił
kosztów ich zagospodarowania. Za transport Wykonawca obciąży Zamawiającego kwotą zależną od masy
odpadów przewiezionych do ZZO w Wólce Rokickiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
W zakresie uprawnień: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, zgodnie z ustawą o odpadach
tj. zezwolenie na transport odpadów o kodach: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03
01), papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01), tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02), opakowania
wielomateriałowe ( kod 15 01 05), opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), metale ( kod 15 01 04, 20 01
40), szkło ( kod 20 01 02, 15 01 07), odpadów wielkogabarytowych (20 03 07), zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (20 01 35*, 20 01 36), odpadów zielonych *(20 02 01), odpadów kuchennych ulegających
biodegradacji (20 01 08), odpadów cmentarnych o kodach: 20 02 01, 20 01 39, 20 03 01.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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W zakresie potencjału ekonomicznego: wymagane jest posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 PLN,
wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty polisy w ratach, bądź w całości o ile nie wynika to z
treści polisy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W zakresie potencjału technicznego: wymagane jest wykazanie dysponowania co najmniej:
— dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (bezpyłowy
wysokiego zgniotu) o pojemności co najmniej 16 m³ oraz
— jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych bez funkcji
kompaktującej.
2. W zakresie doświadczenia: wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi dotyczące:
— Odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów o łącznej masie zmieszanych odpadów komunalnych (kod
20 03 01) w ilości co najmniej 1000 Mg/rok
— Odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy miejskiej o łącznej masie zmieszanych
odpadów komunalnych (kod 20 03 01) w ilości co najmniej 1000 Mg/rok.

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:

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: 25/10/2017
Czas lokalny: 11:30

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: w Kancelarii Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów, osobiście, za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529
oraz z 2015 r. poz. 1830) lub za pośrednictwem posłańca.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes
prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 ww. ustawy.
Rodzaje środków ochrony prawnej:
1. Odwołanie – przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy. Do odwołania stosuje się art. 179 – 198 Pzp.
2. Skarga do sądu – przysługuje na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego.
Do skargi do sądu stosuje się art. 179, 198a – 198g Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

