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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591715-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Rusiec: Usługi związane z odpadami
2020/S 239-591715

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 227-558212)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Rusiec
Krajowy numer identyfikacyjny: PL173
Adres pocztowy: ul. Wieluńska 35
Miejscowość: Rusiec
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-438
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anastazja Dzbik
E-mail: anastazja.dzbik@rusiec.pl 
Tel.:  +48 436766011
Faks:  +48 436766290
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rusiec.pl/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=145

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy 
Rusiec
Numer referencyjny: PN 8/2020

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 wykonywanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz 
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nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie gminy Rusiec.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 227-558212

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykonawca spełni warunek jeśli:
a) wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje 
minimum dwie usługi/zamówienia polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w 
sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 600 
000 PLN brutto. Wykonawca musi przedstawić dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi 
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykazane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;
b) będzie dysponował na czas realizacji zadania:
— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
— co najmniej 3 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
— co najmniej 1 pojazdem do transportu kontenerów.
Wyżej wymienione pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin minimum EURO 5. Pojazdy muszą spełniać 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości;
c) bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Rusiec lub w odległości nie większej niż 60 
km od granicy gminy, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa 
musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. 
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z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w każdej z części zamówienia, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących dokumentów i oświadczeń:
1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie Rusiec w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439);
2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2020 r. poz. 
797) w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i ma 
nadany indywidualny numer rejestrowy.
c.d. w części III.2.2.
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek jeśli:
a) wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje 
minimum dwie usługi/zamówienia polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w 
sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 600 
000 PLN brutto. Wykonawca musi przedstawić dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi 
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykazane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;
b) będzie dysponował na czas realizacji zadania:
— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
— co najmniej 3 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
— co najmniej 1 pojazdem do transportu kontenerów.
Wyżej wymienione pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin minimum EURO 5. Pojazdy muszą spełniać 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości;
c) bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Rusiec lub w odległości nie większej niż 60 
km od granicy gminy, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa 
musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. 
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z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości.
Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:
1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie Rusiec w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439);
2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2020 r. poz. 
797) w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i ma 
nadany indywidualny numer rejestrowy.
c.d. w części III.2.2.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie gminy Rusiec.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy 
Rusiec;
b) zapewnienie na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomościach, na 
których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe odpowiednich pojemników lub worków na odpady;
c) odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie gromadzonych w gminnym punkcie zbiórki odpadów 
segregowanych i wielkogabarytowych;
d) wyposażenie gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych w odpowiednie 
pojemniki i kontenery;
e) zorganizowanie i obsługa systemu obwoźnego odbioru odpadów wraz z ich zagospodarowaniem dwukrotnie 
w czasie trwania zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ.
4. Przedmiotowe usługi należy świadczyć w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), zapisami Planu 
gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2016–2022 przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa 
Łódzkiego oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rusiec, Wykonawca ma 
obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 
Rusiec do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej dla regionu II lub, w 
szczególnych przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, do instalacji przewidzianych do 
zastępczej obsługi regionu, wskazanych w Planie gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2016–
2022.
5. Zbiorcze zestawienie ilości i rodzaju pojemników wraz z ilością mieszkańców w poszczególnych 
miejscowościach określone jest w załączniku nr 8 do SIWZ.
6. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia minimum trzech osób 
wykonujących bezpośrednio usługi przy realizacji przedmiotu zamówienia, a realizacja tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 
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2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia 
tych wymagań określają zapisy wzory umowy – załącznik nr 2 do SIWZ stanowiący jej integralną część.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących prace związane z realizacją odbioru odpadów z posesji.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie gminy Rusiec.
3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy 
Rusiec.
b) Zapewnienie na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomościach, na 
których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe odpowiednich pojemników lub worków na odpady.
c) Odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie gromadzonych w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów 
Segregowanych i Wielkogabarytowych.
d) Wyposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w odpowiednie 
pojemniki i kontenery.
e) Zorganizowanie i obsługa systemu obwoźnego odbioru odpadów wraz z ich zagospodarowaniem dwukrotnie 
w czasie trwania zamówienia.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ.
3.4. Przedmiotowe usługi należy świadczyć w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), zapisami Planu 
Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego na lata 2016–2022 przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa 
Łódzkiego oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rusiec, Wykonawca ma 
obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie gminy Rusiec do Instalacji Komunalnych.
3.5. Zbiorcze zestawienie ilości i rodzaju pojemników wraz z ilością mieszkańców w poszczególnych 
miejscowościach określone jest w załączniku nr 8 do SIWZ.
3.6. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia minimum trzech osób 
wykonujących bezpośrednio usługi przy realizacji przedmiotu zamówienia, a realizacja tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 
2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia 
tych wymagań określają zapisy wzoru umowy – załącznik nr 2 do SIWZ stanowiący jej integralną część.
3.7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących prace związane z realizacją odbioru odpadów z posesji.
3.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Numer sekcji: I.1
Zamiast:
Krajowy numer identyfikacyjny: PL173
Powinno być:
Krajowy numer identyfikacyjny: PL713
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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