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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143780-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łambinowice: Usługi związane z odpadami
2020/S 060-143780

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Łambinowice
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL523
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wydra
E-mail: zpi@lambinowice.pl 
Tel.:  +48 774311300
Faks:  +48 774311346
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lambinowice.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.lambinowice.pl/340/454/zamowienia-publiczne.html

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.lambinowice.pl/340/454/zamowienia-publiczne.html
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/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

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 odebranych z terenu gminy Łambinowice od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020

II.1.2) Główny kod CPV
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90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu gminy Łambinowice oraz ich transport – od
wszystkich właścicieli nieruchomości (zamieszkałych – mieszkańców oraz niezamieszkałych – z obiektów
niezamieszkałych) – w okresie zamówienia i przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania w
wybranej przez Wykonawcę instalacji do przetwarzania odpadów (dawniej RIPOK) i wskazaną w ofercie
(najkorzystniejszą dla Zamawiającego cenowo). W zakres zamówienia wchodzi również zaopatrzenie
nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Łambinowice.Powierzchnia gminy wynosi 123,62 km2. Gminę
Łambinowice zamieszkuje obecnie 7 290 mieszkańców (stan ilości osób zameldowanych na dzień 5.3.2020)
oraz funkcjonuje 319 podmiotów gospodarczych (stan na dzień 5.3.2020). Profil gospodarki w gminie jest
typowo wiejski. Na terenie gminy brak większych podmiotów gospodarczych.

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
90511000
90512000
90513100
90533000
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Łambinowice

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu gminy Łambinowice oraz ich transport – od
wszystkich właścicieli nieruchomości (zamieszkałych – mieszkańców oraz niezamieszkałych – z obiektów
niezamieszkałych) – w okresie zamówienia i przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania w
wybranej przez Wykonawcę instalacji do przetwarzania odpadów (dawniej RIPOK) i wskazaną w ofercie
(najkorzystniejszą dla Zamawiającego cenowo). W zakres zamówienia wchodzi również zaopatrzenie
nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Łambinowice.Powierzchnia gminy wynosi 123,62 km2. Gminę
Łambinowice zamieszkuje obecnie 7 290 mieszkańców (stan ilości osób zameldowanych na dzień 5.3.2020)
oraz funkcjonuje 319 podmiotów gospodarczych (stan na dzień 5.3.2020). Profil gospodarki w gminie jest
typowo wiejski. Na terenie gminy brak większych podmiotów gospodarczych.Odbieranie odpadów obejmuje
odbieranie odpadów z: ok. 1 560 nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie więcej jednak niż z 1 610
budynków jednorodzinnych; od ok. 1 000 osób zamieszkujących w zabudowie wielorodzinnej (8 wspólnot
mieszkaniowych plus Spółdzielnia Mieszkaniowa) – nie większej liczby jednak niż 1 100 osób.
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W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi odbieranie bezpośrednio z nieruchomości odpadów komunalnych
w następujących ilościach – równe iloczynowi ilości Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów
poszczególnych rodzajów odpadów i cen jednostkowych brutto za 1 Mg odpadów według miesięcznej kwoty
zgodnej z odbiorem odpadów z terenu gminy Łambinowice:
Odpady zmieszane – ok 1 200 Mg, nie więcej jednak niż 2 000 Mg
Odpady selektywnie zbierane:
a) metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych – tj. Metale i tworzywa sztuczne –
obejmujące odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (gromadzone w workach
LDPE przy posesjach jednorodzinnych oraz w pojemnikach i workach odbieranych z posesji wielorodzinnych) –
nie więcej niż 400 Mg;
b) szkło (bezbarwne i kolorowe) – w tym opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego (gromadzone
w workach LDPE przy posesjach jednorodzinnych oraz w pojemnikach i workach odbieranych z posesji
wielorodzinnych) – nie więcej niż 500 Mg;
c)papier – w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury (gromadzone w workach LDPE przy
posesjach jednorodzinnych oraz w pojemnikach i workach odbieranych z posesji wielorodzinnych) – nie więcej
niż 100 Mg;
d) bioodpady – (gromadzone w workach LDPE przy posesjach jednorodzinnych oraz w pojemnikach i workach
odbieranych z posesji wielorodzinnych) – nie więcej niż 400 Mg;
e) odpady wielkogabarytowe – (zbiórki akcyjne 2 razy w roku z przed posesji lub z wyznaczonego placu w
przypadku posesji wielorodzinnych) – nie więcej niż 300 Mg;
f) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – (zbiórki akcyjne 2 razy w roku z przed posesji lub z
wyznaczonego placu w przypadku posesji wielorodzinnych) – nie więcej niż 12 Mg.
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje, oprócz selektywnie zbieranych
wskazanych w niniejszym SIWZ odpadów komunalnych także każdy rodzaj odpadów komunalnych
gromadzonych w zmieszanych odpadach komunalnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2022
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.2.12) 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
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Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu oraz ePUAP oraz poczty elektronicznej: zpi@lambinowice.pl 

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego
istnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art.
24 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie 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 ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności (podstawa wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 15);
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne (podstawa wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 22).
W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty należy złożyć dla każdego partnera z osobna.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 6 pkt 4.
Brak przedłożenia żądanych dokumentów wykluczy Wykonawcę z postępowania przetargowego, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej mają zastosowanie przepisy zawarte w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126):
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej,
Składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.

mailto:zpi@lambinowice.pl
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1) w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Wójt Gminy Łambinowice,
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez właściwy organ,
zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm),
c) uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadami, tj. wpis do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art.
49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.), prowadzonego przez
właściwego Marszałka Województwa.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 700 000,00
PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu,
o którym mowa w rozdziale V ust. 2. pkt 3 SIWZ dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy
Pzp, w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu lub kryterium selekcji.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach których odebranych zostało łącznie
co najmniej 1 000 Mg w ciągu 1 roku (rozumianych jako 12 miesięcy następujących po sobie) – wzór wykazu
usług stanowi załącznik nr 8 SWIZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
Dowodami, że usługi zostały lub są wykonywane należycie o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Wykonawca wykaże, że posiada specjalistyczny sprzęt, w tym łącznie co najmniej (zał. nr 7 SIWZ):
— specjalistyczne samochody przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych – co

najmniej 2 szt. o pojemności minimum 11 m3,

— samochody do wywozu odpadów selektywnie zebranych - co najmniej 2 szt. o pojemności minimum 6 m3,
— co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (czyli tzw. bramowiec lub
kontenerowiec).
Stan techniczny i sanitarny posiadanego sprzętu musi odpowiadać warunkom Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz.122).
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1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów (dot. warunków
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 2. rozdziału V SIWZ), niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem zobowiązania stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ – art.
22a, ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są łącznie do spełnienia takich
samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie
tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w rozdziale V pkt 2 SIWZ Zamawiający będzie brał pod
uwagę łączny potencjał techniczny Wykonawców, łącznie ich kwalifikacje i doświadczenie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy składanych ofert), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia TED
postępowania lub ID postępowania.
2. Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
zpi@lambinowice.pl 
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń poświadczone
za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego składane są przez Wykonawcę
za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 40 000,00 PLN.

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:
Warunki realizacji umowy określa SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 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

mailto:zpi@lambinowice.pl
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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: tak

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: 27/04/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/04/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, POLSKA, pierwsze piętro
sala konferencyjna nr 19.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP informację z otwarcia ofert.

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:
Marzec 2022 r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:
1) w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Wójt Gminy Łambinowice,
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez właściwy organ,
zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm),
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c) uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadami, tj. wpis do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art.
49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.), prowadzonego przez
właściwego Marszałka Województwa.
2) w celu spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach których odebranych zostało łącznie
co najmniej 1 000 Mg w ciągu 1 roku (rozumianych jako 12 miesięcy następujących po sobie) – wzór wykazu
usług stanowi zał. nr 8 SWIZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;Dowodami, że usługi zostały lub są wykonywane należycie o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Wykonawca wykaże, że posiada specjalistyczny sprzęt, w tym łącznie co najmniej (zał. nr 7 SIWZ):
— specjalistyczne samochody przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych – co

najmniej 2 szt. o pojemności minimum 11 m3,

— samochody do wywozu odpadów selektywnie zebranych – co najmniej 2 szt. o pojemności minimum 6 m3,
— co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (czyli tzw. bramowiec lub
kontenerowiec).
Stan techniczny i sanitarny posiadanego sprzętu musi odpowiadać warunkom Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz.122).
3) w celu spełnienia warunków dotyczącej sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 700 000,00
PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).
1. Do formularza oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu JEDZ. Kompletna oferta musi zawierać: –
Formularz oferty – zał. nr 1; JEDZ –załącznik nr 2; Zobowiązanie zał. nr 9 – jeżeli dotyczy; zał. nr 4b – jeżeli
dotyczy; Pełnomocnictwo(a) – jeżeli dotyczy; – dokument ustanawiający pełnomocnika – jeżeli dotyczy.

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 224587800

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki
ochrony prawnej".
2. Środki ochrony prawnej przysługują 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 Prawo zamówień publicznych.
3. 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.
4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje na zasadach określonych w dziale VI Ustawy Pzp.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. 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,
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.
7. Odwołania wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do Sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
10. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w
porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której
przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem publicznym rozpowszechnia informację lub
przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo
wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz
której przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu karnego.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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