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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286821-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łubowo: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2020/S 118-286821

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Łubowo
Krajowy numer identyfikacyjny: 631259459
Adres pocztowy: Łubowo 1
Miejscowość: Łubowo
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Hartwich
E-mail: sekretariat@lubowo.pl 
Tel.:  +48 614275928
Faks:  +48 614275858
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lubowo.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.lubowo.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://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
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 na terenie 
gminy Łubowo od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Numer referencyjny: 271.4.2020
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II.1.2) Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubowo od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.”

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
90512000 Usługi transportu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren gminy Łubowo

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubowo od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.” oraz 
udostępnienie pojemników na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz worków i pojemników 
zbiorczych (dzwonów) na odpady zbierane selektywnie, a także prowadzenie punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOKu) i organizowanie mobilnych punktów zbiórki wg poniższych wytycznych. 
Dbałość o należyty stan sanitarny i porządkowy terenu oraz wyposażenia PSZOKu i mobilnych placów zbiórek 
należy do Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 7 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
Początek: 01/09/2020
Koniec: 31/08/2022
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
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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:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
— aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Łubowo w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1289),
— wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami zwanym rejestrem BDO.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że:
— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych wykonał/wykonuje na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sposób ciągły przez 
okres co najmniej 12 miesięcy o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto dla każdej usługi. Fakt należytego 
wykonania usługi należy udokumentować stosownym dowodem,
— dysponuje, bądź będzie dysponował bazą magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej 
niż 60 km od granic gminy Łubowo. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca 
posiada tytuł prawny. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją 
zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie 
zabranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo-transportowej powinien 
być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniającej zagospodarowanie wód opadowych i ścieków 
przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). Baza magazynowo-transportowa musi być 
wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników 
odpowiadającej liczbie zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najezdną – w przypadku gdy na terenie bazy następuje 
magazynowanie odpadów. Na terenie magazynowo-transportowej powinny znajdować się: punkt bieżącej 
konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile te nie będą wykonywane przez 
uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do 
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania,
— dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów 
komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów i 1 pojazdem 
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do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w 
widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowanymi podmiotu odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem 
i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na 
odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 
sanitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu 
i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających 
weryfikacje tych danych Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia 
umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w 
urządzenie do ważenia odpadów komunalnych,
— dysponuje, bądź będzie dysponował sprawnymi technicznie: co najmniej 1 967 pojemnikami do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz 14 szt. pojemników zbiorczych „dzwonów” o poj. ok. 1,5 m3 do 2,5 m3

w kolorze zielonym z napisem „szkło” do zbiórki odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, 

14 szt. pojemników zbiorczych o poj. 1,5 m3 do 2,5 m3 w kolorze żółtym z napisem „metale i tworzywa sztuczne” 
do zbiórki odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym 
odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 14 szt. 

pojemników zbiorczych o poj. 1,5 m3 do 2,5 m3 w kolorze niebieskim z napisem „papier” do zbiórki odpadów z 
pap. tym tektury, odpadów opakowan. z tekt.

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 określono w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, którego 
oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 8 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

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: 24/07/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 24/07/2020
Czas lokalny: 09:25
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 1, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Sesja otwarcia ofert jest jawna, lecz z uwagi na pandemię koronawirusa, osoby zainteresowane proszone są o 
wcześniejsze poinformowanie o planowanej obecności oraz przybycie minimum 10 min. przed otwarciem 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:
Maj 2022r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 1, POLSKA.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
pod adresem poczty elektronicznej rodo@elta.gniezno.pl ;
pisemnie na adres siedziby administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
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/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych 
(art. 179–198).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
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:
17/06/2020
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