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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547520-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łapanów: Usługi związane z odpadami
2021/S 209-547520
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łapanów
Krajowy numer identyfikacyjny: 868 102 13 02
Adres pocztowy: 34
Miejscowość: Łapanów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-740
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kurzeja
E-mail: ug@lapanow.pl
Tel.: +48 146853720
Faks: +48 146853900
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lapanow.plhttps://e-propublico.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.lapanow.plhttps://e-propublico.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy
Łapanów w roku 2022
Numer referencyjny: IBP.III.271.3.2021

II.1.2)

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

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łapanów
Wyposażenie nieruchomości w worki przeznaczone do zbierania odpadów
Zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych
Wyposażenie aptek w pojemniki na przeterminowane leki i dostarczenie pojemników do selektywnego zbierania
baterii i małogabarytowych akumulatorów w budynku Urzędu Gminy i sześciu szkołach na terenie gminy.
Zorganizowanie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Dostarczenie do każdej nieruchomości harmonogramu odbierania odpadów komunalnych obejmujący cały rok
2022
Przestrzeganie przez Wykonawcę limitów odbieranych/ przyjmowanych odpadów

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Łapanów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łapanów z 17 sołectw: Boczów, Brzezowa,
Chrostowa, Cichawka, Grabie, Kamyk, Kępanów, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Ubrzeż,
Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica, Zbydniów oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie gminy Łapanów oraz organizacja i
prowadzenie PSZOK w terminie od 3.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Wyposażenie nieruchomości w worki przeznaczone do zbierania odpadów.
- Zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych dwa razy w roku sprzed
nieruchomości oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon i odpadów niebezpiecznych
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dwa razy w roku z miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Łapanów. Termin odbioru
powyższych odpadów zostanie ustalony przez Zamawiającego z Wykonawcą.
- Wyposażenie aptek w pojemniki na przeterminowane leki i dostarczenie pojemników do selektywnego
zbierania baterii i małogabarytowych akumulatorów w budynku Urzędu Gminy i sześciu szkołach na terenie
gminy.
- Zorganizowanie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK.
- Dostarczenie do każdej nieruchomości harmonogramu odbierania odpadów komunalnych obejmujący cały rok
2022.
- Przestrzeganie przez Wykonawcę limitów odbieranych/ przyjmowanych odpadów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik do SWZ "Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia".
Uwaga:
Ilość faktycznie odebranych i zagospodarowanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz odebranych i zagospodarowanych selektywnie zebranych odpadów komunalnych może różnić się od
zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie
ponosił żadnych konsekwencji z tego tytułu. Podane ilości maksymalne w opisie przedmiotu zamówienia są
wyłącznie wartościami szacunkowymi.
Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
Wymagania o których mowa w art. 95 Pzp.
1. Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności
w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy
lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający,
zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie stosunku pracy. Wymóg ten
dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług objętych przedmiotem
zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności.:
1) związanych z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w szczególności
operatorzy, kierowcy, ładowacze,
2) pełniącą funkcję koordynatora(a w przypadku jego nieobecności zastępcę)
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
Początek: 03/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
27/10/2021
S209
https://ted.europa.eu/TED

3/7

Dz.U./S S209
27/10/2021
547520-2021-PL

4/7

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 publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że:
1) Posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Łapanów,
zgodnie z przepisami art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności co do wszystkich rodzajów (kodów) odpadów
objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca obowiązany jest do spełnienia ww. wymagań również przez
cały okres realizacji zamówienia.
2) Posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów, które winno być wydane na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
lub wpis do (BDO) bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami- w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności co do wszystkich rodzajów (kodów) odpadów objętych
przedmiotem zamówienia. Wykonawca obowiązany jest do spełnienia ww. wymagań również przez cały okres
realizacji zamówienia
3) Posiada zawartą umowę na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych
z instalacją komunalną/instalacją odzysku i unieszkodliwiania odpadów zapewniających przetwarzanie
odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postepowania z odpadami i zasadą bliskości, o których
mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w
szczególności co do wszystkich rodzajów (kodów) odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca
obowiązany jest do spełnienia ww. wymagań również przez cały okres realizacji zamówienia
4) Spełnia wymagania z 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),
i złoży
5) Oświadczenie o instalacjach (podmiotach) do których przekazywane będą odpady komunalne odebrane od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łapanów

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie przez
Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200
000 zł

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez
Wykonawcę, że:
1) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie wykonał/wykonuje, co najmniej 1 usługę odbioru niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub wielorodzinnej w
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ciągu następujących po sobie 12 miesięcy (lub w krótszym okresie, np. 6 m-cy) o masie łącznej minimum 800
Mg.
2) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie wykonał/wykonuje, co najmniej 1 usługę odbioru segregowanych odpadów
komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub wielorodzinnej w ciągu
następujących po sobie 12 miesięcy (lub w krótszym okresie, np. 6 m-cy) o masie łącznej minimum 400 Mg
3) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie wykonał/wykonuje, co najmniej 1 usługę odbioru wielkogabarytowych odpadów
komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub wielorodzinnej w ciągu
następujących po sobie 12 miesięcy (lub w krótszym okresie, np. 6 m-cy) o masie łącznej minimum 100 Mg
1) Dysponuje co najmniej:
a) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o
pojemnościach 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1m3, wyposażonymi w system monitoringu GPS umożliwiający trwałe
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów, miejscach postojów, oraz
miejscach wyładunku,
b) 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, wyposażonymi
w system monitoringu GPS umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
położeniu pojazdów, miejscach postojów, miejscach wyładunku,
c) 1 pojazdem do zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, wyposażonymi w system monitoringu GPS umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie
i odczytywanie danych o położeniu pojazdów, miejscach postojów, miejscach wyładunku,
d) 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
2) Dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję koordynatora (a w przypadku jego nieobecności
zastępcę) zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zostały określone w projekcie umowy

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/12/2021
Czas lokalny: 08:00

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
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IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/02/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 01/12/2021
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:
1Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie,
które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem

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:

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
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień podulicznych w tym w
szczególności:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne;
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość
jest równa albo przekracza progi unijne

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Uzrząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
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: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/10/2021
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