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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608416-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Rusiec: Usługi związane z odpadami
2020/S 245-608416
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: PL713
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 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 oraz nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub inne, wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowane na
terenie gminy Rusiec.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2020
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: II.1.1
Zamiast:
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
Powinno być:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rusiec
Numer referencyjny: PN 8/2020
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
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.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub inne, wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowane na
terenie gminy Rusiec.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
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.
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 rekreacyjnowypoczynkowe 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.
Powinno być:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których
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znajdują się domki letniskowe lub inne, wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowane 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 oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne, wykorzystywane 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 (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 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 dnia 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: IV.2.7
Zamiast:
Miejsce:
Ofertę wraz załącznikami należy złożyć Zamawiającemu drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://
miniportal.uzp.gov.pl/
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (tj. ul. Wieluńska 34, 97-438 Rusiec), pokój nr 12 (sala
konferencyjna), 23.12.2020, godz. 9.30. Szczegółowe informacje odnośnie warunków otwarcia ofert zostały
zawarte w SIWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Panią Martę Krasowską – tel. +48 436766011,
wew. 225 w godz. 9.00–15.00.
Powinno być:
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Miejsce:
Ofertę wraz załącznikami należy złożyć Zamawiającemu drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://
miniportal.uzp.gov.pl/
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (tj. ul. Wieluńska 34, 97-438 Rusiec), pokój nr 12 (sala
konferencyjna), 28.12.2020, godz. 10.30. Szczegółowe informacje odnośnie warunków otwarcia ofert zostały
zawarte w SIWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: panią Martę Krasowską – tel. +48 436766011,
wew. 225 w godz. 9.00–15.00.
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/12/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 28/12/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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