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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275268-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubartów: Usługi wywozu odpadów
2019/S 112-275268

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
ul. Lubelska 68
Lubartów
21-100
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Maluga
Tel.:  +48 818543615
E-mail: zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl 
Faks:  +48 818543615
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwiazekgmin.lubartow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zkgzl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://zkgzl.ezamawiajacy.pl/app/login
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na
terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej: Gminy Lubartów, Miasta ...
Numer referencyjny: DGO.271.2.2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl
www.zwiazekgmin.lubartow.pl
https://zkgzl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
https://zkgzl.ezamawiajacy.pl/app/login
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90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin
Ziemi Lubartowskiej: Gminy Lubartów, Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Serniki oraz Gminy Ostrówek od
1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa odbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie sektora
II: Gmina Ostrówek,
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin
Ziemi Lubartowskiej: Gminy Lubartów, Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Serniki oraz Gminy Ostrówek
od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport: Zmieszanych
niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach, pojemnikach
i kontenerach usytuowanych przy obiektach zamieszkałych i niezamieszkałych niezależnie od ich ilości,
segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów komunalnych
(niezależnie od ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kody
20 01 39, 15 01 02),metale i opakowania z metali (kod 15 01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe
(kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01),
— odpadów szkła opakowaniowego (kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji,
— odpadów cmentarnych o kodzie 20 02 03 z nieruchomości niezamieszkałych (cmentarzy),
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99 z nieruchomości zamieszkałych,
— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99 z nieruchomości zamieszkałych
Gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach.
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Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości
niezamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów. W ramach odbioru odpadów wykonawca
zobowiązany jest do transportu i przekazywania odebranych odpadów, celem ich zagospodarowania,
do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka
Rokicka 100, 21-100 Lubartów, POLSKA, zgodnie z zasadami przyjęć. Wymieniona instalacja jest regionalną
instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO
dla Województwa Lubelskiego. W przypadku odpadów przeznaczonych do składowania, Wykonawca jest
zobowiązany do transportu i przekazania odebranych odpadów, zgodnie z regulaminem Składowiska, celem ich
zagospodarowania do Składowiska Odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne znajdującego się w Rokitnie.
W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego
zanieczyszczenia wynikającego z przepełnienia pojemnika.

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: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa odbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie sektora
III: Gmina Serniki,
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin
Ziemi Lubartowskiej: Gminy Lubartów, Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Serniki oraz Gminy Ostrówek
od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport: Zmieszanych
niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach, pojemnikach
i kontenerach usytuowanych przy obiektach zamieszkałych i niezamieszkałych niezależnie od ich ilości,
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segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów komunalnych
(niezależnie od ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kody
20 01 39, 15 01 02),metale i opakowania z metali (kod 15 01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe
(kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01),
— odpadów szkła opakowaniowego (kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji,
— odpadów cmentarnych o kodzie 20 02 03 z nieruchomości niezamieszkałych (cmentarzy),
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99 z nieruchomości zamieszkałych,
— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99 z nieruchomości zamieszkałych
Gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach.
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości
niezamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów. W ramach odbioru odpadów wykonawca
zobowiązany jest do transportu i przekazywania odebranych odpadów, celem ich zagospodarowania,
do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka
Rokicka 100, 21-100 Lubartów, POLSKA, zgodnie z zasadami przyjęć. Wymieniona instalacja jest regionalną
instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO
dla Województwa Lubelskiego. W przypadku odpadów przeznaczonych do składowania, Wykonawca jest
zobowiązany do transportu i przekazania odebranych odpadów, zgodnie z regulaminem Składowiska, celem ich
zagospodarowania do Składowiska Odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne znajdującego się w Rokitnie.
W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego
zanieczyszczenia wynikającego z przepełnienia pojemnika.

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: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Usługa odbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie sektora
IV: Gmina Ostrów Lubelski
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin
Ziemi Lubartowskiej: Gminy Lubartów, Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Serniki oraz Gminy Ostrówek
od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport: Zmieszanych
niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach, pojemnikach
i kontenerach usytuowanych przy obiektach zamieszkałych i niezamieszkałych niezależnie od ich ilości,
segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów komunalnych
(niezależnie od ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kody
20 01 39, 15 01 02),metale i opakowania z metali (kod 15 01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe
(kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01),
— odpadów szkła opakowaniowego (kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji,
— odpadów cmentarnych o kodzie 20 02 03 z nieruchomości niezamieszkałych (cmentarzy),
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99 z nieruchomości zamieszkałych,
— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99 z nieruchomości zamieszkałych
Gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach.
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości
niezamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów. W ramach odbioru odpadów wykonawca
zobowiązany jest do transportu i przekazywania odebranych odpadów, celem ich zagospodarowania,
do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka
Rokicka 100, 21-100 Lubartów, POLSKA, zgodnie z zasadami przyjęć. Wymieniona instalacja jest regionalną
instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO
dla Województwa Lubelskiego. W przypadku odpadów przeznaczonych do składowania, Wykonawca jest
zobowiązany do transportu i przekazania odebranych odpadów, zgodnie z regulaminem Składowiska, celem ich
zagospodarowania do Składowiska Odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne znajdującego się w Rokitnie.
W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego
zanieczyszczenia wynikającego z przepełnienia pojemnika.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa odbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie sektora
VII: Gmina Lubartów
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin
Ziemi Lubartowskiej: Gminy Lubartów, Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Serniki oraz Gminy Ostrówek
od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport: Zmieszanych
niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach, pojemnikach
i kontenerach usytuowanych przy obiektach zamieszkałych i niezamieszkałych niezależnie od ich ilości,
segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów komunalnych
(niezależnie od ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kody
20 01 39, 15 01 02),metale i opakowania z metali (kod 15 01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe
(kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01),
— odpadów szkła opakowaniowego (kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji,
— odpadów cmentarnych o kodzie 20 02 03 z nieruchomości niezamieszkałych (cmentarzy),
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99 z nieruchomości zamieszkałych,
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— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99 z nieruchomości zamieszkałych
Gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach.
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości
niezamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów. W ramach odbioru odpadów wykonawca
zobowiązany jest do transportu i przekazywania odebranych odpadów, celem ich zagospodarowania,
do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka
Rokicka 100, 21-100 Lubartów, POLSKA, zgodnie z zasadami przyjęć. Wymieniona instalacja jest regionalną
instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO
dla Województwa Lubelskiego. W przypadku odpadów przeznaczonych do składowania, Wykonawca jest
zobowiązany do transportu i przekazania odebranych odpadów, zgodnie z regulaminem Składowiska, celem ich
zagospodarowania do Składowiska Odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne znajdującego się w Rokitnie.
W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego
zanieczyszczenia wynikającego z przepełnienia pojemnika.

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: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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

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:
1. Jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w obrębie kategorii odpadów objętych zamówieniem.
2. Posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych
niniejszym zamówieniem

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:



Dz.U./S S112
13/06/2019
275268-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 10

13/06/2019 S112
https://ted.europa.eu/
TED

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

8 / 10

Wymagane jest posiadanie opłaconej aktualnej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 PLN, wraz z dokumentem
potwierdzającym dokonanie opłaty polisy w ratach, bądź w całości o ile nie wynika to z treści polisy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie potencjału technicznego za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie przez
Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie co najmniej:
Pojazdami do odbioru i transportu odpadów, o normie emisji spalin nie niższej niż EURO 4 spełniającymi
minimalne wymogi, tj.
— pojazd ciężarowy – śmieciarka 3 szt., bezpylny z funkcją kompaktowania (wysokiego zgniotu) o pojemności

co najmniej 16 m3,

— pojazd – typu „hakowiec’’ – 1 szt., przystosowany do odbioru pojemników o pojemności min. 7 m3.
Warunek dotyczy każdego z sektorów, na które wykonawca będzie składał ofertę.

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:

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: 14/08/2019
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: 13/10/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Biuro Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów, POLSKA

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:
2021 rok

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
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:
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 zdanie drugie albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; w terminie 5 dni od
dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane
w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 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 -
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8; 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone
w art. 182 ust. 1 i 2 Pzp wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia; w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił
wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie: 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania
o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert lub termin składania wniosków. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu
składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2019
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