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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569516-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubsko: Usługi związane z odpadami
2021/S 216-569516

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 209-547884)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Lubsko
Adres pocztowy: Plac Wolności 1
Miejscowość: Lubsko
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 68-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Poszwa
E-mail: przetargi@lubsko.pl 
Tel.:  +48 684576109
Faks:  +48 684576100
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.lubsko.pl

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

II.1.1) Nazwa:
ODBIÓR I TRANSPORT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I 
ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA 
TERENIE GMINY LUBSKO ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANI
Numer referencyjny: OR.2710.16.2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Usługi odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Lubsko z nieruchomości 
zamieszkałych (jednorodzinnych oraz wielorodzinnych), w tym:
a) odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) odbieranie odpadów selektywnie zbieranych (odpady zbierane w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko),
c) zebranie wszystkich odpadów znajdujących się w miejscu ustawienia pojemników, w promieniu 1 m od 
pojemników (worków),
d) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (czynne od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku) na terenie miasta 
Lubska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 12 do SWZ.

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

03/11/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 209-547884

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: podpunkt b)
Zamiast:
b) dysponuje osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiadających za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tym osobami tj.
co najmniej 1 osobą posiadającą wyższe wykształcenie - pełniąca funkcję nadzoru w zakresie odbioru i 
transportu odpadów,
co najmniej 1 osobę pełniącą funkcje kontrolne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zgodnie ze 
złożonymi deklaracjami na terenie Gminy Lubsko,
co najmniej 10 osobami na stanowiskach robotniczych,
co najmniej 8 osobami na stanowiskach robotniczych z wymaganymi kwalifikacjami (potwierdzonymi 
zaświadczeniami lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów), tj. kierowcy samochodów 
specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust 3a u.p.z.p., zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wskazanych powyżej, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z 
warunkami określonymi w Załączniku nr 11 do SWZ – Wzór umowy.
Powinno być:
b) dysponuje osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiadających za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia 
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publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tym osobami tj.
co najmniej 1 osobą posiadającą wyższe wykształcenie - pełniąca funkcję nadzoru w zakresie odbioru i 
transportu odpadów,
co najmniej 1 osobę pełniącą funkcje monitorowania w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
zgodnie ze złożonymi deklaracjami na terenie Gminy Lubsko,
co najmniej 10 osobami na stanowiskach robotniczych,
co najmniej 8 osobami na stanowiskach robotniczych z wymaganymi kwalifikacjami (potwierdzonymi 
zaświadczeniami lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów), tj. kierowcy samochodów 
specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust 3a u.p.z.p., zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wskazanych powyżej, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z 
warunkami określonymi w Załączniku nr 11 do SWZ – Wzór umowy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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