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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364640-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Lębork: Usługi związane z odpadami
2019/S 148-364640

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Miasto Lębork
77097973700000
ul. Armii Krajowej 14
Lębork
84-300
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kozłowska
Tel.:  +48 598637702
E-mail: odpady@um.lebork.pl 
Faks:  +48 598622427
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lebork.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.um.lebork.pl/zamowienia.dhtml
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/lebork
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 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork i transport
do instalacji
Numer referencyjny: OŚG.271.39.2019

mailto:odpady@um.lebork.pl
www.lebork.pl
http://bip.um.lebork.pl/zamowienia.dhtml
https://platformazakupowa.pl/lebork
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II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Gminy Miasto Lębork z sektora I i sektora II i ich transporcie do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów
„Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o., Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, POLSKA. W skład usługi
wchodzi również: dostarczanie do nieruchomości pojemników oraz worków na odpady selektywnie zebrane;
przeprowadzenie inwentaryzacji pojemników oraz znakowanie pojemników transponderami RFID; dostarczanie
właścicielom nieruchomości harmonogramów odbioru odpadów i kodów kreskowych na worki; dbałość o
należyty stan sanitarny i techniczny pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy
Miasto Lębork z sektora I i ich transport do RIPOK
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90511200
90513100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lębork

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy
Miasto Lębork z sektora I i ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK Czarnówko), zlokalizowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Czysta Błękitna
Kraina” Sp. z o.o., Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, POLSKA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 01/10/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy
Miasto Lębork z sektora II i ich transport do RIPOK w Czarnówku
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90511200
90513100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lębork

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy
Miasto Lębork z sektora II i ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK Czarnówko), zlokalizowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Czysta Błękitna
Kraina” Sp. z o.o., Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, POLSKA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru (BDO)
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonym
przez marszałka zgodnie z art. 49 i 50 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701
ze zm.). Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
wpisany do rejestru (BDO) podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami, prowadzonym przez marszałka zgodnie z art. 49 i 50 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie mniejszą niż 500 000,00 PLN;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 000 000 PLN.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
a) kopii opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym
okresie, wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi polegające
na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, wykonywane w
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sposób ciągły, o łącznej masie odpadów komunalnych, o łącznej masie nie mniejszej niż: Zadanie 1 – 2 000 Mg/
rok, Zadanie 2 – 2 000 Mg/rok oraz że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
b) spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj.
dysponuje lub będzie dysponował:
co najmniej 2 pojazdami, przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, obsługującymi
pojemniki o pojemności w przedziale 60–1 100 l oraz
co najmniej 1 pojazdem do transportu kontenerów typu KP 7 – KP 10 i prasokontenerów oraz
co najmniej 2 pojazdami, przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

obsługujących pojemniki typu dzwon 3,5 m3 i 1,5 m3, pojemniki 120 l-1 100 l i worki oraz
co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej oraz
bazą magazynowo–transportową.
Wszystkie pojazdy Wykonawcy muszą być wyposażone w elektroniczne systemy monitoringu oraz RFID wg
wytycznych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg Załącznika nr 8
do SIWZ;
b) wykazu wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami — wg Załącznika nr 9
do SIWZ.

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:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze. zm.):
Odbieranie i transport odebranych odpadów do właściwej instalacji.
Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę w/w warunku, Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4A do SIWZ.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: 09/09/2019
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Ofertę oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę oraz JEDZ należy złożyć poprzez platformę elektroniczną
dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/lebork

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.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (dalej zwanego „JEDZ”).
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Zamawiający żąda złożenia
wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym

https://platformazakupowa.pl/lebork
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w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 6 do SIWZ.
1. Przed terminem składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
— dla zadania nr 1 w wysokości 43 000 PLN (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące 00/100),
— dla zadania nr 2 w wysokości 35 000 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100).
Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia
podpisania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i im podobnych, na warunkach wynikających z umowy dla
zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem możliwości zmian cen jednostkowych po negocjacjach.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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