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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349829-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łasin: Usługi związane z odpadami
2020/S 142-349829
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Łasin
Krajowy numer identyfikacyjny: 8762246666
Adres pocztowy: ul. Radzyńska 2
Miejscowość: Łasin
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anita Kulerska
E-mail: przetargi@lasin.pl
Tel.: +48 564665043
Faks: +48 564665046
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.lasin.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.lasin.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://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:
Utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie Łasin w okresie od dnia 1 września 2020 roku do dnia 31
grudnia 2023 roku
Numer referencyjny: IBG.271.10.2020.PN

II.1.2)

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

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Zakres zamówienia obejmuje:
a) odbieranie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
na terenie miasta i gminy Łasin (40 miesięcy);
b) zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Łasin (40 miesięcy);
c) oczyszczanie chodników i ulic w mieście Łasin (40 miesięcy);
d) utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łasin (16 miesięcy);
e) wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 5 osób niepełnosprawnych, do realizacji przedmiotu
zamówienia, określony na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza jednocześnie
sumowanie wymiarów etatu.

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 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto i gmina Łasin, Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:

24/07/2020
S142
https://ted.europa.eu/
TED

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

2/8

Dz.U./S S142
24/07/2020
349829-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/8

Zakres zamówienia obejmuje:
a) odbieranie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
na terenie MiG Łasin wraz z ich zagospodarowaniem (40 miesięcy);
b) zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie MiG Łasin (40 miesięcy);
c) oczyszczanie chodników i ulic w mieście Łasin (40 miesięcy);
d) utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łasin (16 miesięcy);
e) wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 5 osób niepełnosprawnych, do realizacji przedmiotu
zamówienia, określony na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza jednocześnie
sumowanie wymiarów etatu.
Prognozuje się do odbioru i zagospodarowania ilość odpadów zbieranych z terenu miasta i gminy Łasin (40
mies.) (Mg):
— 15 01 01 – op. z papieru i tektury 142,
— 15 01 02 – op. z tworzyw sztucznych 707,
— 15 01 04 – op. z metali 5,
— 15 01 07 – op. ze szkła 95,
— 20 01 08 – odp. kuchenne ulegające biodegradacji 622,
— 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odp. kom. 2 284,
— 20 03 07 – odp. wielkogabarytowe 17,
— 20 03 99 – odp. kom. niewymienione w innych podgrupach (popiół) 1 185.
Dodatkowo z PSZOK, zlokalizowanym w miejscowości Łasin Wybudowanie, prognozuje się do odbioru i
zagospodarowania (40 mies.) (Mg):
— 16 01 03 – zużyte opony 71,
— 17 01 07 – zmieszane odp. z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych mater. ceramicznych i element.
wyposaż. inne niż wymienione w 17 01 06 200,
— 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 15,
— 17 09 04 – zmieszane odp. z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03 100,
— 20 01 01 – papier i tektura 4,
— 20 01 02 – szkło 34,
— 20 01 10 – odzież 30,
— 20 01 23 – urz. zawierające freony 10,
— 20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,1,
— 20 01 35 – zużyte urz. elektryczne i elektron. inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki 5,
— 20 01 36 – zużyte urz. elektryczne i elektron. inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 5,
— 20 01 39 – tworzywa sztuczne 87,
— 20 01 40 – metale 5,
— 20 02 01 – odp. ulegające biodegradacji 324,
— 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 35.
Wymagania dotyczące oczyszczania chodników i ulic w mieście Łasin
Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:
— opróżnianie koszy ulicznych 2 razy w tygodniu,
— mechaniczne zamiatanie ulic 3 razy w roku na zgłoszenie Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia,
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— bieżące zbieranie śmieci i ręczne zamiatanie chodników i ulic,
— ręczne usuwanie chwastów wyrastających na chodnikach i placach.
Ilość koszy ulicznych ok. 57 szt.
2

Powierzchnia do oczyszczania ok. 49 105,1 m .
Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach utrzymania zieleni obejmuje:
— wykaszanie terenów zielonych (wysokość trawy po wykoszeniu powinna wynosić od 4 do 8 cm),
— zebranie i wywiezienie wykoszonej trawy,
— usuwanie pozostałości skoszonej trawy z ciągów pieszych i rowerowych.
2

Powierzchnia do utrzymania zieleni ok. 45 710 m .
Koszenie wykonywane będzie przez Wykonawcę na zgłoszenie Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia.
Zamawiający zakłada koszenie traw 1 raz na miesiąc w terminie od maja do września, czyli 1 mies. w 2020 r.
oraz 5 mies. x 3 kolejne lata = 16 mies. (16 razy).
Wymagania dotyczące zatrudnienia 5 osób niepełnosprawnych do realizacji przedmiotu zamówienia: na
podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wymaga zatrudnienia w
pełnym wymiarze czasu pracy 5 osób niepełnosprawnych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekty społeczne – zaangażowanie do realizacji zamówienia dodatkowych osób
niepełnosprawnych / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2020
Koniec: 31/12/2023
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 postępowaniu Zamawiający zastosuje/zastosował:
1. procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp – w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2. art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp – skrócony termin składania ofert z uwagi na pilną potrzebę.

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który posiada:
1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w Mieście i Gminie Łasin w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w zakresie wszystkich rodzajów
odpadów objętych niniejszym postępowaniem;
2) aktualny wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 r. poz. 797 ze zm.).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

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 zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia.

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.1.4)

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: 06/08/2020
Czas lokalny: 09:00

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: 05/10/2020
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Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, POLSKA, sala Konferencyjna (część piwniczna)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z
2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).
3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych
00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 6 sierpnia 2020 roku do godz. 9.00.

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.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
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przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.).
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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. Terminy wniesienia odwołania:
1) 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
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) 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.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. 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
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2020
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