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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469384-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi zbierania śmieci
2020/S 194-469384

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Podkańska-Dziubińska
E-mail: zamowienia@lublin.eu 
Tel.:  +48 814663013
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lublin.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://
bip.lublin.eu/
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:
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem drogowym w Rejonie nr I /II na terenie miasta 
Lublin – 2 części.
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.87.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90511300 Usługi zbierania śmieci

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia Rejonu I i Rejonu II i obejmuje usługę likwidacji dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych 
poza pasem drogowym na terenie miasta Lublin odpowiednio w Rejonie nr I /II w następującym zakresie prac:
— wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,
— powierzchniowe oczyszczanie terenu z gruzu, zanieczyszczeń komunalnych i innych zanieczyszczeń, 
zebranie ich w pryzmy oraz wywóz zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 32 oraz art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797),
— przemieszczenie gruntu wraz z rozplantowaniem,
— Dowóz ziemi i jej rozplantowanie.
Cd. w pkt VI.4.3.

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:
Rejon I – likwidacja dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem drogowym w Rejonie nr I na terenie 
miasta Lublin określonym granicami ulic: ... cd. w pkt II.2.4.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000 Usługi ogrodnicze
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin

II.2.4) Opis zamówienia:
Cd. z pkt II.2.1: granica miasta, ul. Osmolicka, ul. Zemborzycka od ul. Osmolickiej do ul. Diamentowej, ul. 
Diamentowa, ul. Krochmalna od ul. Diamentowej do ul. Nadbystrzyckiej, ul. Nadbystrzycka, ul. Narutowicza od 
ul. Lipowej do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Krakowskie Przedmieście od ul. Wróblewskiego do ul. 
Lubartowskiej, ul. Lubartowska, al. Spółdzielczości Pracy, granice miasta.
Zakres zamówienia Rejonu I obejmuje usługę likwidacji dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem 
drogowym na terenie Miasta Lublin odpowiednio w Rejonie nr I w następującym zakresie prac:
— wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,
— powierzchniowe oczyszczanie terenu z gruzu, zanieczyszczeń komunalnych i innych zanieczyszczeń, 
zebranie ich w pryzmy oraz wywóz zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 oraz art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797),
— przemieszczenie gruntu wraz z rozplantowaniem,
— dowóz ziemi i jej rozplantowanie,
— założenie trawników na terenie płaskim uprawą ręczną – łącznie z materiałami (trawa, ziemia kompostowa 
lub torf), wyrównaniem powierzchni, przekopanie gleby, rozrzuceniem nawozów mineralnych, zagrabieniem, 
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rozścieleniem torfu lub ziemi kompostowej, wysianie nasion traw i zahakowaniem grabiami oraz ubiciem 
powierzchni zakładanego trawnika,
— prześwietlanie drzew i krzewów,
— rozkruszenie i wywiezienie elementów betonowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do wykonania usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2021
Koniec: 21/12/2022
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
Termin wykonania zamówienia – od 2.1.2021 do 21.12.2022 lub w przypadku niemożliwości zawarcia umowy 
do 2.1.2021 od dnia następnego po dniu zawarcia umowy do 21.12.2022.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon II – likwidacja dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem drogowym w Rejonie nr II na terenie 
miasta Lublin określonym granicami ulic: ... cd. w pkt II.2.4.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000 Usługi ogrodnicze
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin

II.2.4) Opis zamówienia:
Cd. z pkt II.2.1: Granica miasta, al. Spółdzielczości Pracy, ul. Lubartowska, ul. Krakowskie Przedmieście 
od ul. Lubartowskiej do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Narutowicza od ul. Wróblewskiego do 
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Nadbystrzyckiej, ul. Nadbystrzycka do ul. Krochmalnej, ul. Krochmalna do ul. Diamentowej, ul. Diamentowa, ul. 
Zemborzycka od ul. Diamentowej do ul. Osmolickiej, ul. Osmolicka, granice miasta.
Zakres zamówienia Rejonu II obejmuje usługę likwidacji dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem 
drogowym na terenie Miasta Lublin odpowiednio w Rejonie nr II w następującym zakresie prac:
— wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,
— powierzchniowe oczyszczanie terenu z gruzu, zanieczyszczeń komunalnych i innych zanieczyszczeń, 
zebranie ich w pryzmy oraz wywóz zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 oraz art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 r., poz. 797),
— przemieszczenie gruntu wraz z rozplantowaniem,
— dowóz ziemi i jej rozplantowanie,
— założenie trawników na terenie płaskim uprawą ręczną – łącznie z materiałami (trawa, ziemia kompostowa 
lub torf), wyrównaniem powierzchni, przekopanie gleby, rozrzuceniem nawozów mineralnych, zagrabieniem, 
rozścieleniem torfu lub ziemi kompostowej, wysianie nasion traw i zahakowaniem grabiami oraz ubiciem 
powierzchni zakładanego trawnika,
— prześwietlanie drzew i krzewów,
— rozkruszenie i wywiezienie elementów betonowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do wykonania usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2021
Koniec: 21/12/2022
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
Termin wykonania zamówienia – od 2.1.2021 do 21.12.2022 lub w przypadku niemożliwości zawarcia umowy 
do 2.1.2021 od dnia następnego po dniu zawarcia umowy do 21.12.2022.

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:
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Posiadanie aktualnego wpisu do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dysponowanie sprzętem:
a) min. 1 ciągnik kołowy z przyczepą lub samochód samowyładowczy powyżej 5 Mg – na każdy rejon;
b) min. 1 kosiarka samobieżna lub ciągnikowa – na każdy rejon;
c) min. 1 wykaszarka – na każdy rejon;
d) min. 1 podnośnik koszowy min. 18 m – na każdy rejon.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:
a) min. 1 ciągnik kołowy z przyczepą lub samochód samowyładowczy powyżej 5 Mg – na każdy rejon;
b) min. 1 kosiarka samobieżna lub ciągnikowa – na każdy rejon;
c) min. 1 wykaszarka – na każdy rejon;
d) min. 1 podnośnik koszowy min. 18 m – na każdy rejon.

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:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wzorze umowy zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego (https://bip.lublin.eu) w zakładce 
„zamówienia publiczne/ogłoszone zamówienia publiczne/usługi” w folderze dot. przedmiotowego zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Z uwagi na fakt opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego i zamieszczenia w profilu nabywcy w dniu 
22 stycznia 2020 r. Zamawiający postępuje zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
i skraca terminy składania ofert określone w Pzp.

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
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 015-030934

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 11:00

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: 19/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Lublinie Ratuszu, pl. Łokietka 1, sala nr 2, POLSKA z zachowaniem odpowiednich 
rygorów sanitarnych.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.
2. Każdy Wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
3.1. formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać 
nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu 
ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem;
3.2. oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia 
podwykonawcom;
3.3. formularz cenowy;
3.4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 
ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej);
3.5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na 
wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio 
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji znajduje 
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się w pkt 6.1 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: (https://bip.lublin.eu) w zakładce 
„zamówienia publiczne/ogłoszone zamówienia publiczne/usługi”.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego przez Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia znajduje się w pkt 6.3 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: 
(https://bip.lublin.eu) w zakładce „zamówienia publiczne/ogłoszone zamówienia publiczne/usługi”.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu miniPortalu (htps://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
9. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
9.1. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
— wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,
— powierzchniowe oczyszczanie terenu z gruzu, zanieczyszczeń komunalnych i innych zanieczyszczeń, 
zebranie ich w pryzmy oraz wywóz zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 32 oraz art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797),
— przemieszczenie gruntu wraz z rozplantowaniem,
— dowóz ziemi i jej rozplantowanie,
— założenie trawników na terenie płaskim uprawą ręczną – łącznie z materiałami (trawa, ziemia kompostowa 
lub torf), wyrównaniem powierzchni, przekopanie gleby, rozrzuceniem nawozów mineralnych, zagrabieniem, 
rozścieleniem torfu lub ziemi kompostowej, wysianie nasion traw i zahakowaniem grabiami oraz ubiciem 
powierzchni zakładanego trawnika,
— prześwietlanie drzew i krzewów,
— rozkruszenie i wywiezienie elementów betonowych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
4. 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 ustawy 
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 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.
Cd. z pkt II.1.4: ...
– założenie trawników na terenie płaskim uprawą ręczną – łącznie z materiałami (trawa, ziemia kompostowa 
lub torf), wyrównaniem powierzchni, przekopanie gleby, rozrzuceniem nawozów mineralnych, zagrabieniem, 
rozścieleniem torfu lub ziemi kompostowej, wysianie nasion traw i zahakowaniem grabiami oraz ubiciem 
powierzchni zakładanego trawnika,
— prześwietlanie drzew i krzewów,
— rozkruszenie i wywiezienie elementów betonowych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2020
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