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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455186-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi związane z odpadami
2019/S 187-455186

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
712-289-06-71
ul. Różana 1/2A
Lublin
20-538
Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Sapko
Tel.:  +48 506818695
E-mail: biuro@lpgk.lublin.pl 
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lpgk.lublin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://lpgk.lublin.pl/biuletyn/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
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
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
USŁUGA ODBIORU i ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
Numer referencyjny: PN/2019/2

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

mailto:biuro@lpgk.lublin.pl
www.lpgk.lublin.pl
http://lpgk.lublin.pl/biuletyn/zamowienia-publiczne/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów, obejmująca ich zebranie a następnie wywóz,
zagospodarowanie oraz/lub utylizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamówienie podzielone jest na 6 części:
Część 1: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
o kodach 20 02 01
Część 2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
o kodach 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07
Część 3 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
o kodach 20 03 07
Część 4 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
o kodach 16 01 03
Część 5 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 20 03 01 z szaletów miejskich wraz z dostarczeniem
Pojemników
Część 6 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu cmentarzy komunalnych wraz z dostarczeniem
Pojemników

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) o kodach
20 02 01
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Głuskiej 6 w Lublinie (lokalizacja może ulec zmianie
lecz nie zostanie przeniesiona poza granice Gminy Lublin)

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Transport (odbiór) i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Zbieranych selektywnie do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobu
postępowania z odpadami, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami.
Zamawiający dysponuje kontenerem typu „KP 7” zakrytym o pojemności 7 m 3 w ilości 1 szt.
Znajdujący się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Obecnie przy ul.
Głuskiej 6 w Lublinie, lokalizacja może ulec zmianie lecz nie zostanie przeniesiona poza granice
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Gminy Lublin).
W kontenerze zbierane są odpady ulegające biodegradacji o kodach 20 02 01
Rozumiane jako trawa, liście drobne gałęzie i drobne rośliny z ogródków określone zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. W sprawie katalogów odpadów
(Dz. U. Z 2014, poz. 1923)
Odbiór odpadów będzie odbywał się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 oraz soboty 8:00 –
14:00, usługa odbioru i zagospodarowania pełnego kontenera będzie wykonana nie mniej niż 3 razy w tygodniu,
po zgłoszeniu telefonicznym najpóźniej do następnego dnia roboczego.
Odebrane odpady wykonawca zobowiązuje się przekazywać do uprawnionych podmiotów.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca odbioru odpadów oraz otworzenia
Dodatkowego punktu odbioru odpadów, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na
Piśmie, w terminie nie krótszym niż 10 dni od momentu, w którym będzie obowiązywała zmiana.
Nowa lokalizacja będzie znajdować się na terenie Gminy Lublin. (szczegółowa lokalizacja jest
Obecnie nieznana).
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy Wykonawca ponosi
Odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
oraz za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania przedmiotowej usługi oraz ewentualne kary nałożone przez
organy porządkowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

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
Okres w miesiącach: 24
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
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy PZP

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) o kodach
17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000



Dz.U./S S187
27/09/2019
455186-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 15

27/09/2019 S187
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 15

90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Głuskiej 6 w Lublinie (lokalizacja może ulec zmianie
lecz nie zostanie przeniesiona poza granice Gminy Lublin)

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Transport (odbiór) i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Zbieranych selektywnie do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobu
postępowania z odpadami, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami.
Zamawiający dysponuje kontenerem typu „KP 7” odkrytym o pojemności 7 m 3 w ilości 2 szt.
Znajdujące się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Obecnie przy ul.
Głuskiej 6 w Lublinie, lokalizacja może ulec zmianie lecz nie zostanie przeniesiona poza granice
Gminy Lublin).
W pierwszym kontenerze zbierany jest gruz budowlany i rozbiórkowy o kodach
17 01 01, 17 01 02 rozumiany jako beton, gruz betonowy, gruz ceglany, potłuczona ceramika i
Potłuczone szkło okienne z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne
(np. farby, lakiery, asfalt, smoła, papa, eternit lub azbest).
W drugim kontenerze zbierane są zmieszane odpady budowlane o kodach 17 01 07 rozumiane
Jako odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów
Budynków mieszkalnych- gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte
Fragmenty tynku wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np.
Opakowania po farbach, lakierach, asfalt, smoła, papa, eternit lub azbest)
Odbiór odpadów będzie odbywał się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 oraz
Soboty 8:00 – 14:00, usługa odbioru i zagospodarowania pełnego kontenera będzie
Wykonywana około 5-10 razy w tygodniu po zgłoszeniu telefonicznym najpóźniej do następnego
Dnia roboczego.
Odebrane odpady wykonawca zobowiązuje się przekazywać do uprawnionych podmiotów.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca odbioru odpadów oraz otworzenia
Dodatkowego punktu odbioru odpadów, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na
Piśmie, w terminie nie krótszym niż 10 dni od momentu, w którym będzie obowiązywała zmiana.
Nowa lokalizacja będzie znajdować się na terenie Gminy Lublin. (szczegółowa lokalizacja jest
Obecnie nieznana) Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy Wykonawca ponosi
Odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
oraz za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania przedmiotowej usługi oraz ewentualne kary nałożone przez
organy porządkowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

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
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy PZP

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) o kodach
20 03 07
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Głuskiej 6 w Lublinie (lokalizacja może ulec zmianie
lecz nie zostanie przeniesiona poza granice Gminy Lublin)

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Transport (odbiór) i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Zbieranych selektywnie do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobu
postępowania z odpadami, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami.
Zamawiający dysponuje kontenerem typu „KP 33” odkrytym o pojemności 33m 3 w ilości 1 szt.
Znajdujący się przy w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Obecnie przy ul.
Głuskiej 6 w Lublinie, lokalizacja może ulec zmianie lecz nie zostanie przeniesiona poza granice
Gminy Lublin).
W kontenerze zbierane są odpady wielkogabarytowe o kodach 20 03 07 rozumiane jako odpady
wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwie domowym: łóżka, materace, wózki dziecięce, deski itp. w tym
poświąteczne bożonarodzeniowe choinki i pniaki oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Odbiór odpadów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 oraz soboty 8:00
– 14:00, usługa odbioru i zagospodarowania pełnego kontenera będzie wykonywana nie częściej niż 8 razy w
tygodniu po zgłoszeniu telefonicznym najpóźniej do następnego dnia roboczego.
Odebrane odpady wykonawca zobowiązuje się przekazywać do uprawnionych podmiotów.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca odbioru odpadów oraz otworzenia
Dodatkowego punktu odbioru odpadów, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na
Piśmie, w terminie nie krótszym niż 10 dni od momentu, w którym będzie obowiązywała zmiana.
Nowa lokalizacja będzie znajdować się na terenie Gminy Lublin. (szczegółowa lokalizacja jest
Obecnie nieznana) Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy Wykonawca ponosi
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Odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
oraz za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania przedmiotowej usługi oraz ewentualne kary nałożone przez
organy porządkowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

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
Okres w miesiącach: 24
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
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy PZP

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) o kodach
16 01 03
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Głuskiej 6 w Lublinie (lokalizacja może ulec zmianie
lecz nie zostanie przeniesiona poza granice Gminy Lublin)

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Transport (odbiór) i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Zbieranych selektywnie do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobu
postępowania z odpadami, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami.
Zamawiający dysponuje kontenerem typu „KP 7” odkrytym o pojemności 7 m 3 w ilości 1 szt.
Znajdujący się przy ul. Głuskiej 6 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK).
W kontenerze zbierane są odpady w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03 rozumiane jako odpady opon
samochodów osobowych, osobowo-towarowych, motocykli, rowerów, motorowerów, wózków rowerowych i
inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów.
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Odbiór odpadów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00,
Usługa odbioru i zagospodarowania pełnego kontenera będzie wykonywana nie częściej niż 5 razy w tygodniu
po zgłoszeniu telefonicznym najpóźniej do następnego dnia roboczego.
Odebrane odpady wykonawca zobowiązuje się przekazywać do uprawnionych podmiotów.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca odbioru odpadów oraz otworzenia
Dodatkowego punktu odbioru odpadów, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na
Piśmie, w terminie nie krótszym niż 10 dni od momentu, w którym będzie obowiązywała zmiana.
Nowa lokalizacja będzie znajdować się na terenie Gminy Lublin. (szczegółowa lokalizacja jest
Obecnie nieznana) Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy Wykonawca ponosi
Odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
oraz za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania przedmiotowej usługi oraz ewentualne kary nałożone przez
organy porządkowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

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
Okres w miesiącach: 24
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
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy PZP

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 20 03 01 z szaletów miejskich wraz z dostarczeniem
pojemników
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lokalizacja odbioru odpadów:
a) szalet miejski ul. Zamkowa Lublin
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b) szalet miejski ul. Gazowa 5, 20-406 Lublin
c) szalet miejski w Ogrodzie Saskim, Al. Racławickie 3, 20-059 Lublin
d) szalet miejski

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości szaletów tj. zwiększenia lub zmniejszenia liczby szaletów
w trakcie trwania umowy.
Stosowane pojemniki 240 l w ilości 4 sztuk, dostarczone przez wykonawcę usługi (Zamawiający nie dysponuje
pojemnikami).
Ustawienie pojemników:
a) szalet ul. Zamkowa – 1 sztuka
b) szalet ul. Gazowa - 1 sztuka
c) szalet w Ogrodzie Saskim – 1 sztuka
d) szalet przy Placu Litewskim – 1 sztuka
Odbiór odpadów stałych komunalnych z pojemników ma odbywać się w sposób następujący:
a) szalet ul. Zamkowa – raz w tygodniu przez cały rok
b) szalet ul. Gazowa:
• raz na dwa tygodnie w okresie od września do maja
• raz na tydzień w okresie od maja do września
c) szalet w Ogrodzie Saskim:
• raz na dwa tygodnie w okresie od września do maja
• raz na tydzień w okresie od maja do września
d) szalet przy Placu Litewskim – raz w tygodniu przez cały rok
Częstotliwość odbioru odpadów może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
Dzień odbioru odpadów – poniedziałek i piątek, przy czym poniedziałek dla odbiorów odbywających się raz w
tygodniu
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia potrzeby wykonania dodatkowych (ponadplanowych) usług
odbioru odpadów wynikających z nieprzewidzianych potrzeb. Dodatkowe usługi odbioru odpadów winny być
wykonane w ciągu 48 godz. od dnia zgłoszenia potrzeby. Ponadplanowe potrzeby zgłaszane będą telefonicznie
lub mailem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

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
Okres w miesiącach: 24
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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy PZP

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu cmentarzy komunalnych wraz z dostarczeniem pojemników
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90511000
90512000
90513000
90514000
98371111

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren cmentarzy komunalnych przy ulicy Białej 3 oraz ul. Droga Męczenników Majdanka 71

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zebrania a następnie wywozu i zagospodarowania i/lub utylizacji
zebranych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów nieulegających biodegradacji z terenu cmentarzy
komunalnych przy ulicy Białej 3 oraz ul. Droga Męczenników Majdanka 71 zgodnie z obowiązującymi
przepisami wraz z podstawieniem odpowiednich pojemników na odpady. Zbiórka odpadów odbywać się będzie
z podziałem na odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01), inne odpady nie ulegające biodegradacji (kod
20 02 03). Odbiór i wywóz odpadów dokonywany będzie samochodem specjalistycznym.
Usługa obejmuje, w szczególności:
Dostarczenie we wskazane przez Zamawiającego miejsca następującej ilość pojemników:
Droga Męczenników Majdanka: 1100 l – 170 szt. siatkowe – 60 szt. kontener 7 m3 – 1 szt.,
Biała: 1100 l – 12 szt. siatkowe 7 szt.
Pojemniki 1100 l w kolorach szarym lub czarnym, pojemniki siatkowe w kolorze szarym na
Cmentarzu przy ul. Białej, w kolorach białym lub szarym na cmentarzu przy u. Droga Męczenników
Majdanka 71; pojemniki siatkowe o pojemności 1,1-1,8 m sześciennych
Zbiórkę odpadów w odpowiednich pojemnikach z podziałem na odpady ulegające biodegradacji
Odpowiednie oznakowanie i utrzymywanie pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów we
Właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym;
Uprzątnięcie okolicy ustawienia pojemników po czynności odbioru
Odbiór odpadów będzie się odbywał po zgłoszeniu telefonicznym lub faxem nie później niż w następnym dniu
roboczym od dnia zgłoszenia
Odbiór i wywóz odpadów samochodem specjalistycznym minimum raz w tygodniu oraz na wniosek
Zamawiającego częściej w okresach świątecznych. W okresie świątecznym (Wielkanoc, Wszystkich
Świętych oraz Boże Narodzenie) wykonawca winien skalkulować dodatkowo 5 wywozów w przypadku każdego
okresu świątecznego.
Zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Zamawiający przewiduje następujące wielkości dot. przedmiotu zamówienia:
a) odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) -1 120 Mg;
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b) odpady nie ulegające biodegradacji (20 02 03) – 380 Mg;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

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
Okres w miesiącach: 24
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
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy PZP

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 określa minimalne warunki w tym zakresie:
(dotyczy wszystkich części):
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie
właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą
odpowiednio: z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz.
1454 ze zm.) oraz z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.)
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiający żąda przedstawienia:
Aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami
(dotyczy wszystkich Części) (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Doświadczenie (dotyczy wszystkich części):
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty,
minimum 1 usługę obejmującą swoim zakresem odbiór i zagospodarowanie odpadów, o kodach odpowiednich
do części, o wartości dla każdej z wykazanych usług co najmniej:
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Dla części 1 - 120 000,00 zł brutto
Dla części 2 – 80 000,00 zł brutto
Dla części 3 – 200 000,00 zł brutto
Dla części 4 – 50 000,00 zł brutto
Dla części 5 - 10 000,00 zł brutto
Dla części 6 - 200 000,00 zł brutto
Przez wartość jednej usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych usług w ramach jednej
umowy. W przypadku usług nadaj wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część
zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie wartości
przedstawionej usługi.
* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego
kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim
kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń, według średniego kursu z pierwszego, kolejnego
dnia, w którym NBP opublikuje wyżej wymienione informacje.
Oraz
— Zdolność techniczna (dotyczy tylko części 6)
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej:
a) Minimum 1 zarejestrowanym, posiadającym aktualne badania techniczne dopuszczonym do ruchu,
pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów nie ulegających biodegradacji posiadającym konstrukcję
zabezpieczającą przed rozsiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów i minimalizującą oddziaływanie
czynników atmosferycznych na odpady (pojazd bezpylny) wyposażonym w:
— system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie
oraz weryfikację danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o
miejscach wyładunku odpadów
— urządzenia techniczne umożliwiające załadunek odpadów na pojazd
— narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników
b) Minimum 1 zarejestrowanym, posiadającym aktualne badania techniczne dopuszczonym do ruchu
pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów budowlanych i
rozbiórkowych (tzw. hakowiec lub bramowiec) wyposażonym w:
— system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie
oraz weryfikację danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o
miejscach wyładunku odpadów,
— urządzenia techniczne, dopuszczone do eksploatacji przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego,
umożliwiające załadunek odpadów na pojazd,
— narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po załadunku.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższy warunek powinien spełnić co
najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji. Zobowiązanie winno określać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na



Dz.U./S S187
27/09/2019
455186-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 12 / 15

27/09/2019 S187
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12 / 15

zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków Zamawiający żąda przedstawienia:
1) Wykazu usług wykonanych/wykonywanych, oddzielnie dla każdej części na które składana jest oferta, (w
formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego), w okresie ostatnich trzech 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 lub są wykonywane
oraz załączeniem dowodów (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem), określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze,
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku
zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość usług
oraz wyszczególnić wartość usług w zakresie wymaganym warunkiem.
2) Wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik do siwz (dotyczy
tylko części 6)
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 6.1 ppkt 1) oraz pkt 6.2 lit. A. SIWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizowały usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.

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:
Postanowienia warunków realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7a i 7b do SIWZ

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
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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: 04/11/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego: ul. Różana 1/2A, 20-538 Lublin, pok.8 Sala Konferencyjna. 11.6
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert przy użyciu klucza prywatnego przy zastosowaniu
aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12 -22, ust. 5 pkt 1, pkt 4, pkt 8
Dokumenty składane wraz z ofertą:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda
(Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza na
wezwanie Zamawiającego):
1)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
2)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
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 (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem);
3)Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
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przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
4)Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5)Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłaty tych należności
6)Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne
7)Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445 t.j.)
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne zostały opisane w siwz pkt 6.4
Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości:
Część 1: 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych)
Część 2: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
Część 3: 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych)
Część 4: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych)
Część 5: 600,00 zł (sześćset złotych)
Część 6: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
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 ustawy zdanie drugie,

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
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albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 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 (Portalu) -
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w dwóch punktach poprzedzających wnosi się w przypadku
zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust. 1 ustawy na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego
właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego (art. 198b ust. 1 ustawy). Skargę wnosi się
za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust. 2 ustawy)
Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI
ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2019
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