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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Łabiszyn
5621772447
ul. Plac 1000- lecia 1
Łabiszyn
89-210
Polska
Osoba do kontaktów: Adrian Lubiszewski
Tel.: +48 523844052
E-mail: zamowienia@labiszyn.pl
Faks: +48 523844177
Kod NUTS: PL617
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.labiszyn.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.labiszyn.pl/?app=przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn w roku 2020
Numer referencyjny: IGM.271.13.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90513100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

2/7

Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
- z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz działek letniskowych, zlokalizowanych na
terenie Gminy Łabiszyn;
- z 56 koszy ulicznych
b) Odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie:
- ze zbiorczych punktów ogólnodostępnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz
letniskowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Łabiszyn;
- z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),
- ze specjalistycznych pojemników, przeznaczonych do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków,
- ze specjalistycznych pojemników, przeznaczonych do selektywnej zbiórki baterii
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Łabiszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
- z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz działek letniskowych, zlokalizowanych na
terenie Gminy Łabiszyn;
- z 56 koszy ulicznych
b) Odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie:
- ze zbiorczych punktów ogólnodostępnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz
letniskowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Łabiszyn;
- z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),
- ze specjalistycznych pojemników, przeznaczonych do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków,
- ze specjalistycznych pojemników, przeznaczonych do selektywnej zbiórki baterii
c) Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz działek letniskowych w
określone typy pojemników lub kontenerów przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych,
d) Wyposażenie o dodatkowe pojemniki o pojemności 1100l do segregacji odpadów zbiorczych punktów
ogólnodostępnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych niezamieszkałych oraz letniskowych,
zlokalizowanych na terenie Gminy Łabiszyn.
e) Wyposażenie w wyznaczonych przez Zamawiającego szkołach i placówkach oświatowych, obiektach
użyteczności publicznej w pojemniki do selektywnego zbierania baterii o pojemności 20 l,

3/7

f) Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) usytuowanego na terenie miasta
Łabiszyn przy ul. Przemysłowej, w pojemniki i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla
poszczególnych rodzajów odpadów;
g) Zorganizowanie zbiórki mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz zużytych opon na terenie wiejskim w okresie wiosennym oraz jesiennym każdego roku w
czasie trwania umowy w wybranych sołectwach;
h) Zagospodarowanie wszystkich zebranych odpadów z terenu Gminy Łabiszyn.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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

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:
Za warunek spełniony Zamawiający uzna:
posiadanie uprawnień do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, zgodnie
z przepisami ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.
z późn. zm.) gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j z późn. zm.), zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dn. 11
września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688 z późn. zm.)
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia działalności zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich
uprawnień tj.,
- wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Łabiszyn;
- zezwolenia na transport odpadów wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• informacje dodatkowe:
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wstępna ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu JEDZ
(Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia). Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
opisanych w Rozdziale 4 ust. 2 SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za warunek spełniony Zamawiający uzna:
potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 zł (słownie: milion
złotych)
• informacje dodatkowe:
b1) wstępna ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu JEDZ
(Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia). Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
opisanych w Rozdziale 4 ust. 2 SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia.
b2) korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych innych wykonawców:
- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
- 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 zamówienia.
- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5.
- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
- 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

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:
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Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku do SIWZ, który dostępny jest na stronie http://
www.bip.labiszyn.pl/?app=przetargi
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

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: 07/10/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 05/12/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Łabiszynie
Plac 1000 - lecia 1
pok. nr 8 (sala sesyjna)

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:
III - IV kwartał 2020 roku
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu;
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017
r. poz. 1089).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy „PAŁUKI” Żnin O/Łabiszyn Nr 78 8181 0000 0015 0024 2000 0009
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd
Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000- lecia 1 w kancelarii pok. 15, lub załączyć do oferty.
6. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
KIO
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jegowniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15
dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
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2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
wterminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaspecyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lubprzekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanychna podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia;
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nieprzesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do
złożeniaoferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później
niż wterminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które niezawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacjiistotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin
składaniawniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
KIO
Postępu 17a
Warszawa
02+676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2019

