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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:656683-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomianki: Usługi związane z odpadami
2021/S 248-656683

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Łomianki
Krajowy numer identyfikacyjny: 1181768394
Adres pocztowy: ul. Warszawska 115
Miejscowość: Łomianki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Referat Zamówień Publicznych
E-mail: tomasz.baran@poczta.lomianki.pl 
Tel.:  +48 228889843
Faks:  +48 228889844
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lomianki.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki

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

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 zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek świątecznych z 
terenu gminy Łomianki oraz z terenu GPSZOK przy ul. Brukowej 2A w okresie od 1.01-31.12.2022
Numer referencyjny: RZP.271.39.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji z terenu gminy Łomianki oraz Gminnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy ul. Brukowej 2A, w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami oraz w sposób zapewniający:
1)osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania materiałów 
odpadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2)ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska 
zgodnie z wymogami wynikającymi z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz 
rozporządzenia Ministra Środowiska,
3) zgodnie przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. 
U. 2021 r., poz. 888)
4) zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 240 326.25 PLN

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: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Łomianki

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji z terenu gminy Łomianki oraz Gminnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy ul. Brukowej 2A, w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami oraz w sposób zapewniający:
1)osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania materiałów 
odpadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2)ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska 
zgodnie z wymogami wynikającymi z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz 
rozporządzenia Ministra Środowiska,
3) zgodnie przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. 
U. 2021 r., poz. 888)
4) zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący 
Załącznik nr 3 do SWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 240 326.25 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2022
Koniec: 31/12/2022
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

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:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
prowadzonego przez Burmistrza Gminy Łomianki na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888 ),
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do Rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez 
właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) w zakresie podmiotów transportujących odpady,
Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Gminy Łomianki na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021, poz. 
888 ),
Aktualnego wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 
49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) w zakresie podmiotów 
transportujących odpady,

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy zł) w okresie nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 500 000,00 zł , w okresie nie 
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dwa zadania (wykonane 
lub wykonywane w ramach dwóch odrębnych umów) polegające na odbiorze i przekazaniu do odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości w sposób 
ciągły przez okres minimum 6 m-cy o masie łącznej 1000 Mg każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane 
należycie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, Wykonawca musi potwierdzić na dzień składania 
ofert w ramach każdego z dwóch zadań wykonanie wywozu i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia 
odpadów w sposób ciągły przez okres minimum 6 m-cy o masie łącznej 1000 Mg.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował 
urządzeniami:
co najmniej 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na 
potrzeby niniejsze postępowania posiadającymi system GPS oraz kamery,
Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa 
firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne 
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.
c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował bazą 
magazynowo – transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Łomianki i na 
terenie, do którego posiada tytuł prawny.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1)Wykazu usług w których Wykonawca wykaże że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
wykonuje dwa zadania (wykonane lub wykonywane
w ramach dwóch odrębnych umów) polegające na odbiorze i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwienia 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 6 m-cy o masie 
łącznej 1000 Mg każde. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, Wykonawca musi potwierdzić na 
dzień składania ofert w ramach każdego z dwóch zadań wykonanie wywozu i przekazanie do odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów w sposób ciągły przez okres minimum
6 m-cy o masie łącznej 1000 Mg. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane 

22/12/2021 S248
https://ted.europa.eu/TED

4 / 8



Dz.U./S S248
22/12/2021
656683-2021-PL

5 / 8

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy;
2) Wykazu narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi zasobami, w którym Wykonawca wykaże, że na okres realizacji zamówienia 
będzie dysponował narzędziami typu:
a) co najmniej 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
na potrzeby niniejsze postępowania posiadającymi system GPS oraz kamery,
Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa 
firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne 
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.
b) bazą magazynowo – transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy 
Łomianki i na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.

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)
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: 18/01/2022
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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 10:05

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:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: IV kwartał 2022 r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 455 
ustawy Pzp w zakresie:
1) zwiększenia ilości odbieranych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
nie zmieniająca w sposób znaczny zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, wraz ze skutkami 
wprowadzenia takiej zmiany;
2) zmiany kwoty określonej w § 3 ust. 2 umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli zmiana 
nie będzie miała wpływu na koszt jednostkowy ( ceny za 1 Mg określonej w §3 ust.1 ) wykonania przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę.
2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 powyżej są następujące sytuacje:
1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;
2) wystąpienie następstw siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy,
a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na realizację usług będących przedmiotem umowy, np. 
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio 
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
3) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
pomimo zachowania należytej staranności.
3. O wystąpieniu okoliczności mogących skutkować zmianą umowy, Strony poinformują
się w formie pisemnej. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia
przez Wykonawcę wniosku o dokonanie zmiany umowy oceni, czy Wykonawca wykazał spełnienie przesłanek, 
o których mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do 
przedłożenia dodatkowych dokumentów
czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, 
Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy.
4. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny
niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2021
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