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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531723-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lipnica Wielka: Usługi związane z odpadami
2020/S 217-531723

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Lipnica Wielka
Adres pocztowy: Lipnica Wielka 518
Miejscowość: Lipnica Wielka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-483
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Polaczek
E-mail: przetargi@lipnicawielka.pl 
Tel.:  +48 185310054
Faks:  +48 182634597
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lipnicawielka.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.lipnicawielka.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
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 
Lipnica Wielka w 2021 roku
Numer referencyjny: 271.9.2020

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów zebranych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lipnica Wielka oraz z punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

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
90512000 Usługi transportu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Lipnica Wielka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów zebranych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lipnica Wielka oraz z punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
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.2.13) 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
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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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach prowadzonego przez Wójta Gminy Lipnica Wielka w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych 
niniejszym postępowaniem;
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami (tzw. BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę świadczoną w sposób 
ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, o 
łącznej masie wynoszącej co najmniej 2 000 tony (2 000 Mg) rocznie oraz przedstawi dowody potwierdzające, 
że usługa ta została wykonana/jest wykonywana należycie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, 
który stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z uwzględnieniem danych 
zawartych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, których okoliczności zostały wskazane w SIWZ, w tym we wzorze umowy.

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: 10/12/2020
Czas lokalny: 09:00
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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: 05/02/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/12/2020
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518, pok. nr 10, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniportalu. 
Dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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 2021

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Pełen zakres informacji na temat postępowania i zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
3. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 24 aa ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przeprowadził żadnej procedury w tym dialogu technicznego, o których mowa w art. 31a 
ustawy.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejsze oferty.
6. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod adresem: (http://www.lipnicawielka.pl/
index.php/urzad/przetargi) w zakładce Zamówienia Publiczne 2020 w dokumentacji przedmiotowego 
postępowania.
9. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu: (https://miniportal.uzp.gov.pl/);
2) ePUAPu: (https://epuap.gov.pl/wps/portal);
3) poczty elektronicznej: email: przetargi@lipnicawielka.pl  – za wyjątkiem składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.ov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej:
— odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej 
„ustawa Pzp”) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,
— odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,
— Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy 
Pzp,
— termin wniesienia odwołania – 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 ustawy 
Pzp albo 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,
— informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz w dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej” (art. od 179 do 198g).

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 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2020
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