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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550565-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomża: Usługi związane z odpadami
2018/S 241-550565

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Miasto Łomża
Urząd Miejski w Łomży, pl. Stary Rynek 14
Łomża
18-400
Polska
Osoba do kontaktów: Karol Urbański
Tel.:  +48 862156794
E-mail: k.urbanski@um.lomza.pl 
Kod NUTS: PL842
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lomza.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1339
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 i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach
administracyjnych Miasta Łomża
Numer referencyjny: WGK.271.1.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:k.urbanski@um.lomza.pl
http://www.lomza.pl
http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1339
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w
granicach administracyjnych Miasta Łomża oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK Czartoria), zlokalizowanej w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w miejscowości
Czartoria Gmina Miastkowo.
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części odpowiadające sektorom, o których stanowi Uchwała
nr 296/XXXIV/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27.2.2013 r. w sprawie podziału Miasta Łomża na sektory w celu
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj.:
— część I zamówienia: I Sektor (zakres I) - nieruchomości zamieszkałe o zabudowie jednorodzinnej,
— część II zamówienia: II Sektor (zakres II) - nieruchomości zamieszkałe o zabudowie wielorodzinnej.

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:
I Sektor (zakres I) - nieruchomości zamieszkałe o zabudowie jednorodzinnej,
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842

II.2.4) Opis zamówienia:
I Sektor (zakres I) - nieruchomości zamieszkałe o zabudowie jednorodzinnej. Szczegółowy opis i wymagania
w zakresie przedmiotu zamówienia (zawierający dane dla zakresów - części) zawiera SIWZ oraz załączniki do
SIWZ m.in. zał. nr 7, nr 7.1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zakres zamówienia
przewiduje powtórzenie usługi do 100 % wysokości zamówienia podstawowego na warunkach określonych
w SIWZ, umowie oraz w ofercie Wykonawcy po cenach określonych w tejże ofercie. Zamawiający zastrzega
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możliwość w której nie wykorzysta powtórzenia zamówienia bądź wykorzysta je w mniejszym niż 100 %
zakresie.

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:
II Sektor (zakres II) - nieruchomości zamieszkałe o zabudowie wielorodzinnej
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842

II.2.4) Opis zamówienia:
II Sektor (zakres II) - nieruchomości zamieszkałe o zabudowie wielorodzinnej. Szczegółowy opis i wymagania
w zakresie przedmiotu zamówienia (zawierający dane dla zakresów - części) zawiera SIWZ oraz załączniki do
SIWZ m.in. zał. nr 7 oraz nr 7.2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zakres zamówienia
przewiduje powtórzenie usługi do 100 % wysokości zamówienia podstawowego na warunkach określonych
w SIWZ, umowie oraz w ofercie Wykonawcy po cenach określonych w tejże ofercie. Zamawiający zastrzega
możliwość w której nie wykorzysta powtórzenia zamówienia bądź wykorzysta je w mniejszym niż 100 %
zakresie.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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:
Wykonawca winien być wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łomża, w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, dotyczących: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej należy złożyć:
1. zaświadczenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łomża - zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z
dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.);

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, dotyczących: sytuacji ekonomicznej i finansowej należy złożyć:
1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż:
— 100 000 PLN na I część zamówienia,
— 150 000 PLN na II część zamówienia.
W przypadku składania oferty na obie części wymagania w ww. zakresie podlegają sumowaniu, tj. wykonawca
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 250 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do
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SIWZ („Wiedza i Doświadczenie”) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
2. wykaz baz(y) magazynowo-transportowych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego, sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ („Potencjał techniczny -
baza magazynowo-transportowa”) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
3. wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, sporządzony na
formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ („Potencjał techniczny - pojazdy”) wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami;
Informacje zawarte w wykazie posłużą jednocześnie do oceny ofert z uwagi na fakt, że spełnianie
odpowiedniego poziomu normy Euro przez silniki, w które są wyposażone pojazdy zadeklarowane przez
wykonawcę będzie punktowane w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert – patrz Rozdział XIII SIWZ
W związku z powyższym wykaz musi zostać dołączony do oferty - pod rygorem jej odrzucenia - gdyż
Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, następnie wezwie wykonawcę, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń/dokumentów, potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25. ust. 1 ustawy, w tym świadectw homologacji (lub innego dokumentu) jako dokumentów
potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego - art. 25 ust. 1
pkt 2).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie:
W zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
należycie wykonał lub wykonuje usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych, trwające nieprzerwanie
przez okres co najmniej 1 roku o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych:
— dla części I zamówienia: nie mniejszej niż 6 000 Mg
— dla części II zamówienia: nie mniejszej niż 10 000 Mg
Warunek uważa się za spełniony, kiedy wykonawca wykaże wykonanie ww. usług w ramach jednej lub wielu
umów, przy czym każda z tych usług wykonywana była na rzecz danego usługobiorcy nieprzerwanie przez
okres co najmniej 1 roku.
W przypadku składania oferty na obie części wymagania w ww. zakresie podlegają sumowaniu co do
wymaganej masy łącznej odebranych odpadów komunalnych.
2. Wykonawca wykaże, że dysponuje (posiada) lub będzie dysponował (posiadał) bazę/bazą magazynowo-
transportową, usytuowaną:
— na terenie Łomży lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Łomży,
— na terenie, do którego posiada tytuł prawny.
W przypadku składania oferty na obie części wykonawca może wykazać 1 bazę.
3. Wykonawca wykaże, że dysponuje (posiada) lub będzie dysponował (posiadał) pojazdami w liczbie
niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania odpadów, w sposób wykluczający
mieszanie się odpadów, z tego:
Dla część I zamówienia: Zakres I: Zabudowa jednorodzinna (Sektor I)
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— 3 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
— 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych /papier, szkło,
tworzywa sztuczne, biodegradowalne/.
— 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
— 1 pojazd do odbierania odpadów poremontowych i gruzu gromadzonych w kontenerach,
Dla część II zamówienia: Zakres II: Zabudowa wielorodzinna (Sektor II)
— 4 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
— 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych /papier, szkło,
tworzywa sztuczne, biodegradowalne/.
— 2 pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
— 1 pojazd do odbierania odpadów poremontowych i gruzu gromadzonych w kontenerach,
— 1 specjalistyczny pojazd do mycia i dezynfekcji pojemników.

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

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: 21/01/2019
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/01/2019
Czas lokalny: 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
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Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Około IV kwartał 2021 r./I kwartał 2022

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty.
1. W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu - zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy - każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie na standardowym formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców należy przesłać JEDZ każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 4
do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia określono w Rozdziale VI
SIWZ a także w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126
ze zm.) w § 5 ust. 1-10. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w Rozdziale VI SIWZ ww. Rozporządzeniu w
§7 i 8 określono informacje – odnośnie wymaganych dokumentów – dla wykonawców mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla wykonawców mających siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
III. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://
miniportal.uzp.gov.pl Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1
do SIWZ. Do oferty Wykonawca dołącza:
1. Potencjał techniczny – pojazdy - załącznik nr 3 dla części I i/lub II do SIWZ
2. Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium
3. Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej - w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 ustawy (jeśli dotyczy)
4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę wraz załącznikami - jeżeli uprawnienie do podpisu nie
wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych (jeśli dotyczy)
5. Zobowiązania innego podmiotu - załącznik nr 9 do SIWZ (jeśli dotyczy)
6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Wykonawcy/ów
7. Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące podmiotów trzecich, jeżeli powołuje się na ich
zasoby
IV. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
V. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) Ogłoszenia wynosi 60 dni.
VI. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
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VII. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
1) W przypadku składania oferty na Część I zamówienia: 25 000,00 PLN
2) W przypadku składania oferty na Część II zamówienia: 40 000,00 PLN
VIII. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ dostępnych wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie
internetowej Zamawiającego http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1339

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224577801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2018
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