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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544697-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Lelów: Usługi związane z odpadami
2021/S 208-544697

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Lelów
Krajowy numer identyfikacyjny: 151398089
Adres pocztowy: Szczekocińska 18
Miejscowość: Lelów
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-235
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Miłek
E-mail: a.milek@lelow.pl 
Tel.:  +48 343550121
Faks:  +48 343550049
Adresy internetowe:
Główny adres: www.biplelow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.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:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z obszaru gminy Lelów na lata 2022-2023
Numer referencyjny: PIR.271.11.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Lelów, polegającej na: odbiorze 
niesegregowanych (zmieszanych), selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych, niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 
(zawartych na przedłożonym przedsiębiorcy przez Zamawiającego wykazie), transporcie odpadów i ich 
zagospodarowaniu poprzez przekazywanie odebranych odpadów komunalnych do właściwej dla danej frakcji 
odpadów instalacji, a selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku przedsiębiorcy 
prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Lelów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
położonych na terenie gminy Lelów oraz Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK).
W zakresie zamówienia jest odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z:
- terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
- terenu nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
- terenu nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
- Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Gminie Lelów zlokalizowanego na działce nr 278 
przy oczyszczalni ścieków w Lelowie, ul. Szczekocińska.
Urządzenia do gromadzenia odpadów:
a) pojemniki, kontenery, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez 
Zamawiającego, zapewnia właściciel nieruchomości, jednak przy braku pojemników lub kontenerów na 
nieruchomości Wykonawca powinien zapewnić takie pojemniki w ramach dodatkowej umowy pomiędzy 
właścicielem nieruchomości,
a Wykonawcą,
b) worki do odpadów selektywnie zbieranych zapewnia Wykonawca,
c) pojemniki do zbiórki odpadów selektywnie zbieranych w wyznaczonych miejscach przy nieruchomościach 
wielolokalowych, na których powstają odpady komunalne zapewnia Wykonawca.
d) pojemniki i worki powinny spełniać wymogi rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 
2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906),
Szczegółowe dane dotyczące ilości nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których znajdują się 
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ilości miejsc do 
gromadzenia odpadów (miejsca ustawienia pojemników), ilości i rodzaju niezbędnych worków i pojemników 
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do selektywnej zbiórki odpadów oraz przewidywalnej ilości odpadów komunalnych w okresie zamówienia 
przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia, który zawarty został w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w 
istotnych postanowieniach przyszłej umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60,00
Kryterium kosztu - Nazwa: warunki płatności / Waga: 20,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Jakość akcji informacyjno- edukacyjnej / Waga: 20,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
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.2.13) 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 będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli:
a) posiada wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lelów, w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lelów,
b) posiada wpis do rejestru w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 
jako transportujący (rejestr BDO Dział VII tabela 1),
c) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o odpadach,
d) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony 
zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (rejestr BDO Dział IV tabela 2).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy spełnią ten warunek poprzez wskazanie, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 
300.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje 
usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
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przez okres co najmniej 12 m-cy o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł. brutto. Zamawiający uzna 
wykonanie ww. usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach.
dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej:
dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych w tym jedna śmieciarka 
małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich 
drogach;
dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
Pojazdy muszą spełniać normy emisji spalin, co najmniej EURO 5, być wyposażone w system monitoringu 
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i 
odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach 
wyładunku odpadów– umożliwiający weryfikację tych danych; Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji 
Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny 
być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia 
do ruchu.
dysponuje bazą magazynowo transportową usytuowaną na terenie Gminy Lelów lub
w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Lelów, na terenie, do którego posiada tytuł prawny, 
spełniającą wymogi określone w §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, 
zachowania formy pisemnej.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych).
Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia 
najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny 
całkowitej podanej w ofercie

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: 26/11/2021
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 24/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Urząd Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
otwarcie będzie dokonywane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu 
w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu. Odszyfrowanie ofert przez komisję przetargową powołaną przez 
Zamawiającego.

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:
wrzesień/październik 2023

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 – tzw. procedury 
„odwróconej”.
2.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 
ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):
3.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000,00 zł.
4. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – zgodnie z zał. nr 3 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest
zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD), w celu wykazania braku 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
3) odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (jeżeli dotyczy).
6.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom) na zasadach
określonych w SWZ podwykonawstwo. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
9.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
9.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9.6 Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 9.5 i 9.6 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.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp (art. 505-590).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2021

26/10/2021 S208
https://ted.europa.eu/TED

7 / 7

https://www.uzp.gov.pl/

