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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387462-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubsko: Usługi związane z odpadami
2021/S 146-387462

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 Zielonogórski
Kod pocztowy: 68-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Poszwa
E-mail: przetargi@lubsko.pl 
Tel.:  +48 684576109
Faks:  +48 684576100
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.lubsko.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko/proceedings
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/pn/lubsko/proceedings

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:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na 
terenie gminy Lubsko
Numer referencyjny: OR.2710.11.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, poniżej wskazanych 
rodzajów odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty odbierający/odbierające 
przedmiotowo określone odpady z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy 
Lubsko,Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01,
— bioodpady stanowiące odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01,
— metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady 
opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02,
— papier, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 01,
— szkło, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 07,
— odpady wielkogabarytowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Lubsko

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, poniżej wskazanych 
rodzajów odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty odbierający/odbierające 
przedmiotowo określone odpady z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Lubsko,
Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01,
— bioodpady stanowiące odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01,
— metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady 
opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02,
— papier, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 01,
— szkło, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 07,
— odpady wielkogabarytowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07,
Szacowana ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2023 wynosi: 
– na podstawie ostatnich 10 miesięcy (od 1 września 2020 r., tj. od wejścia z życie obowiązku segregacji 
odpadów na terenie Gminy Lubsko)
— 5 112 Mg – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
— 1 488 Mg – bioodpady stanowiące odpady komunalne,
— 1 080 Mg – metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,
— 408 Mg – papier,
— 816 Mg – szkło,
— 292 Mg – odpady wielkogabarytowe.
Szczegółowy przedmiot zamówienia zawarty jest w SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Edukacja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt realizacji zamówienia / Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
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.2.13) 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 6 SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadający zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia,
b) posiadający wpis do rejestru podmiotów prowadzących produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 779), o ile obowiązek taki wynika z przepisów wskazanej ustawy lub przepisów odrębnych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
co najmniej 2 usługi obejmującą/obejmujące zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie co 
najmniej 4 500 Mg przez okres co najmniej 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca 
wykaże wykonanie/wykonywanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w 
kilku odrębnych zamówieniach.
b) wykazać do uczestniczenia w wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami:
— Specjalista ds. edukacji ekologicznej:
* wykształcenie: nauczyciel co najmniej mianowany.
* doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu kampanii/akcji edukacyjnej dla placówek 
oświatowych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 Pzp oraz na warunkach określonych we wzorze 
umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 28/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego (https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko). W 
przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

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:
Lipiec 2023 r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w niniejszym postępowaniu zawarte są w rozdziale 11 SWZ.
2. Kryteria dopuszczalności Wykonawcy zostały określone w rozdziale 9 i 10 SWZ.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.

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.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zostały określone w rozdziale 24 SWZ

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:
26/07/2021
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