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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356615-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łask: Usługi związane z odpadami
2021/S 134-356615

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Łask
Krajowy numer identyfikacyjny: 730934513
Adres pocztowy: ul. Warszawska 14
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lask.pl/7/strona-glowna-bip.html

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.lask.pl/70/127/zamowienia-publiczne-powyzej-130000-pln.html
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 następujący adres:
Oficjalna nazwa: Gmina Łask
Krajowy numer identyfikacyjny: 730934513
Adres pocztowy: ul. Warszawska 14
Miejscowość: Łask
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
Tel.:  +48 436768313
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Faks:  +48 436768388
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lask.pl/7/strona-glowna-bip.html

14/07/2021 S134
https://ted.europa.eu/TED

1 / 7

mailto:zp_oferta@lask.pl
http://bip.lask.pl/7/strona-glowna-bip.html
http://bip.lask.pl/70/127/zamowienia-publiczne-powyzej-130000-pln.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:zp_oferta@lask.pl
http://bip.lask.pl/7/strona-glowna-bip.html


Dz.U./S S134
14/07/2021
356615-2021-PL

2 / 7

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 z terenu gminy Łask
Numer referencyjny: GO.7031.1.2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych z terenu gminy Łask. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

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
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Łask.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy; nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych, tj. 
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;
b) wyposażenie do dnia rozpoczęcia świadczenia usług, tj. do dnia 1 stycznia 2022 r. wszystkich 
przedmiotowych nieruchomości w pojemniki lub worki (we wskazanych sytuacjach) na odpady, zgodnie z 
projektem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łask oraz projektem uchwały w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
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od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
c) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych zwanego dalej „PSZOK” oraz wyposażenie punktu w niezbędne pojemniki na odpady komunalne 
do dnia rozpoczęcia świadczenia usług;
d) odbieranie i zagospodarowanie przeterminowanych leków dostarczanych przez mieszkańców do punktów 
zbiórek zlokalizowanych w aptekach – pojemniki dostarcza zamawiający;
e) odbieranie i zagospodarowanie zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych oraz wyposażenie 
wskazanych placówek oświatowych i instytucji pożytku publicznego w pojemniki;
f) przeprowadzenie jeden raz w roku objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości 
zamieszkałych;
g) przeprowadzenie edukacji ekologicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: aspekt środowiskowy (emisja spalin pojazdów przystosowanych do odbierania 
zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
Zamówienie należy zrealizować w terminie: 18 miesięcy począwszy od 1.1.2022.

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:
W niniejszym postępowaniu zamawiający określa ten warunek w następujący sposób – w postępowaniu mogą 
wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) zwanej dalej ustawą o ucpg, 
prowadzonego przez burmistrza Łasku;
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów, winno być wydane na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy ucpg, lub wpis do (BDO) rejestru 
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podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa 
w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów.
Uwaga dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zawodowej jest 
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których 
realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W niniejszym postępowaniu zamawiający określa ten warunek w następujący sposób – w postępowaniu mogą 
wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, 
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonują, usługi odbierania odpadów 
komunalnych z nieruchomości o łącznej masie odbieranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po 
sobie 12 miesięcy co najmniej 7 000 Mg;
b) dysponują lub będą dysponować:
— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które 
spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 
2013 r. poz. 122),
— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 
które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, który spełnia 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
— co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości o utrudnionym dostępie.
Uwaga: pojazdy wskazane w ust. 1 pkt 4 lit. b niniejszego rozdziału winne być wyposażone w system 
monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, 
przekazywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących 
dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych
Bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Łask lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy 
gminy Łask, położoną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do 
parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do 
magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją 
zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w 
legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie 
odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i 
ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie 
zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia 
i dezynfekcji pojazdów – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Uwaga dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku 
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wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia zawiera projektowane 
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W treści umowy podano wszelkie istotne dla 
zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza 
się ponadto w porozumieniu z wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak 
wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych 
dla zamawiającego.

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: 17/08/2021
Czas lokalny: 10:30

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: 14/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
(https://miniportal.uzp.gov.pl/).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Adres ePUAP zamawiającego Urząd Miejski w 
Łasku: /5228wuxejz/skrytka).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania z wyłączeniem 
sytuacji, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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:
I kwartał 2023 r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę z powodów wymienionych w art. 108 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem przepisów art. 110 ust. 2 i art. 111 ww. ustawy. Do 
niniejszego postępowania nie ma zastosowania przepis art. 108 ust. 2 ustawy. Ponadto z postępowania o 
udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono 
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy). W 
przypadku, o którym mowa powyżej, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w 
sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest 
wystarczająca do wykonania zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: 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: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 515 ustawy:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne.

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 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/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021
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