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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87176-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Usługi związane z odpadami
2021/S 035-087176

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 390081536
Adres pocztowy: ul. Nowodworska 60
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Muszyńska
E-mail: przetargi@lpgk.pl 
Tel.:  +48 768566350
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka komunalna

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

II.1.1) Nazwa:
„Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do 
sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych ...
Numer referencyjny: NZP/TZZ/13/2020

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych wraz z 
wykonywaniem prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu 
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odpadów wielkogabarytowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Legnicy przy ul. 
Rzeszotarskiej.
2. Szacunkowa ilość roboczogodzin w ramach świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia wynosi 
116 304 roboczogodziny. Zamawiający zastrzega, że podana ilość roboczogodzin jest szacunkowa i może ulec 
zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie ZZO 
pomieszczenie socjalno-bytowe zgodne z wymogami BHP dla pracowników oddelegowanych do realizacji 
usługi. Pomieszczenie socjalno-bytowe winno być wyposażone w umywalki, kabiny prysznicowe oraz WC.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 933 982.80 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Zakres prac obejmuje:
1) ręczne sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych na frakcje (tworzywa sztuczne, folia, 
makulatura, szkło i inne materiały wskazane przez Zamawiającego) przy mechanicznej linii sortowniczej oraz w 
innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie ZZO;
2) ręczne sortowanie innych odpadów (np. budowlanych) na poszczególne frakcje (tworzywa sztuczne, folia, 
makulatura, szkło, itp.) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie ZZO;
3) prace związane z przygotowaniem odpadów do sortowania i wyładunku, tj. wydzielenie odpadów 
tarasujących, rozrywanie worków, itp.;
4) ręczny demontaż odpadów wielkogabarytowych przy użyciu narzędzi prostych zapewnionych przez 
Wykonawcę (młotki, siekiery, łomy, piły ręczne, itp.);
5) utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz w przyległym otoczeniu;
6) prace porządkowe na terenie ZZO i terenie przyległym.
2. Usługa świadczona będzie:
1) w sortowni nr 1 (surowcowej) przez 6 pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 22.00 
(praca w systemie zmianowym) oraz w soboty w godzinach od 7.00 do 15.00;
2) w sortowni nr 2 (odpadów zmieszanych) przez 33–48 pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7.00 do 17.00 (zmiana dziesięciogodzinna);
3) w przypadku demontażu odpadów wielkogabarytowych przez 2 pracowników przez 5 dni w tygodniu (zmiana 
ośmiogodzinna).
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia modyfikacji czasu pracy, w tym ilości godzin na zmianie, o 
czym poinformuje Wykonawcę przynajmniej na 24 godziny przed planowaną modyfikacją. Modyfikacja czasu 
pracy może również dotyczyć uruchomienia trzeciej zmiany.
3. Zamawiający przewiduje, że prace będą wykonywane od poniedziałku do piątku przez 33–48 osób w ciągu 
dnia, a w soboty przez 6 osób. Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji ilości pracowników (zmniejszenie 
lub zwiększenie), o czym poinformuje Wykonawcę przynajmniej na 24 godziny przed planowaną modyfikacją.
4. Wykonawca wyznaczy:
1) brygadzistów (co najmniej dwie osoby), którzy będą nadzorowali i koordynowali pracę osób wykonujących 
czynności objęte przedmiotem zamówienia;
2) koordynatora ds. BHP, który będzie nadzorował przestrzeganie przepisów BHP przez osoby wykonujące 
czynności objęte przedmiotem zamówienia oraz będzie osobą do kontaktu z Zamawiającym w zakresie 
zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Brygadziści oraz koordynator ds. BHP powinni 
wykazać się znajomością języka polskiego, a w sytuacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
obcokrajowców, którzy nie posługują się językiem polskim, również języka lub języków, którymi posługują się 
pracownicy oddelegowani przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji zamówienia.
5. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz 
Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach realizacji zamówienia czynności 
w zakresie: ręcznego sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych na frakcje (tworzywa 
sztuczne, folia, makulatura, szkło i inne materiały wskazane przez Zamawiającego) przy mechanicznej 
linii sortowniczej oraz w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie ZZO, ręcznego 
sortowania innych odpadów (np. budowlanych) na poszczególne frakcje (tworzywa sztuczne, folia makulatura, 
szkło) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie ZZO, ręcznego demontażu odpadów 
wielkogabarytowych przy użyciu narzędzi prostych zapewnionych przez Wykonawcę.
6. Wykonawca winien zebrać wszelkie informacje niezbędne do właściwej kalkulacji ceny oferty. Przed 
złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany 
przedmiot zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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 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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 230-567136

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: NZP/TZZ/13/2020

Nazwa:
„Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do 
sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych ...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
26/01/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: International Solutions Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6040209028
Adres pocztowy: ul. Krótka 22
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 83-000
Państwo: Polska
Tel.:  +48 579640154
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 3 433 294.08 PLN / Najdroższa oferta: 4 992 581.81 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

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: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt XVIII.1 SIWZ, są: odwołanie oraz skarga do sądu.
1) Odwołanie
a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy Pzp.
b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
d) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
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iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
e) Odwołanie wnosi się:
— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
f) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
g) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
h) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
i) Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
j) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
k) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
l) Pozostałe zapisy dotyczące odwołania zawarte są w dziale VI rozdział 2 „Odwołanie” ustawy Pzp.
2) Skarga do sądu
a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
b) Zapisy dotyczące skargi do sądu zawarte są w dziale VI rozdział 3 „Skarga do sądu” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2021
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