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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361454-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubsko: Usługi związane z odpadami
2014/S 204-361454
Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba do kontaktów: Iwona Poszwa, Lubsko68-300,
POLSKA. Tel.: +48 684576247. Faks: +48 684576270. E-mail: iposzwa2@lubsko.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.10.2014, 2014/S 201-355173)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90500000, 90511000, 90512000, 90000000, 90513100, 90514000, 90533000
Usługi związane z odpadami
Usługi wywozu odpadów
Usługi transportu odpadów
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Usługi recyklingu odpadów
Usługi gospodarki odpadami
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Usługi odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Lubsko z nieruchomości
zamieszkałych (jednorodzinnych, zagrodowych oraz wielorodzinnych), w tym:
a) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i pozostałości po segregacji,
b) odbieranie odpadów selektywnie zbieranych (odpady zbierane w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lubsko).
c) porządkowanie miejsc ustawienia pojemników ze wszystkich znajdujących się tam odpadów, w tym odpadów
wielkogabarytowych.
d) prowadzenie Biura Obsługi Klienta na terenie miasta Lubska, którego zadaniem będzie:
— wydawanie worków do selektywnego zbierania odpadów,
— wyjaśnienie przyczyn nieodebrania odpadów,
— wydawanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
— przyjmowanie interesantów,
— sprzedaż lub dzierżawa pojemników na odpady komunalne.
2) Usługi odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości po segregacji selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubsko do składowania do
regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (bądź instalacji zastępczych) właściwej dla regionu
zachodniego gospodarki odpadami komunalnymi w województwie lubuskim. Zgodnie z planem gospodarki odpadami
dla województwa lubuskiego (Uchwała nr XXXIII/351/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą do
2029 r.) regionalną instalację do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych stanowi Zakład
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Marszowie. Wykonawca ma obowiązek transportować odpady zmieszane i
pozostałości po segregacji odpadów do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Lubsku przy ul. Złotej, prowadzonej przez
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Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą ul. Górnośląska 2, 62-200 Żary. Cena za odbiór i transport
zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości po segregacji nie obejmuje ceny przyjęcia tych odpadów przez Stację
Przeładunkową Odpadów w Lubsku.
3) Odbierania, dosortowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie u źródła i ich przekazanie do instalacji
odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 oraz art. 20 ust
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że jeżeli przed
przekazaniem odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane
przez podmiot odbierający odpady do przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania - odpad o kodzie 19
12 12, przeznaczone do składowania, muszą zostać przekazane do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych lub instalacji zastępczych, o których mowa w pkt. 2). Worki do selektywnej zbiórki zapewnia Wykonawca
na własny koszt. Cena za odbiór i transport odpadów komunalnych obejmuje miesięczny ryczałt za odpady ulegające
biodegradacji i odpady wielkogabarytowe.
4) W przypadku wystąpienia awarii Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, uniemożliwiającej
odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania Wykonawca przekazuje te odpady do instalacji przewidzianych do
zastępczej obsługi wskazanych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia
10 września 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017
z perspektywą do 2020 r.
5) Odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych tzw. „wystawki”.
6) Prowadzenia sprawozdawczości w zakresie art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
7) Wyposażenie obsługiwanych nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnego zbierania odpadów, które będą
dostarczane właścicielom nieruchomości podczas wykonywania odbioru odpadów w ilości „worek za worek”.
8) Mycia i dezynfekcji pojemników na zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji przy budynkach
wielorodzinnych.
9) Dostarczania zainteresowanym osobom odpowiednich pojemników do zbiórki odpadów komunalnych w formie ich
dzierżawy lub sprzedaży, na podstawie odrębnej umowy dzierżawy/sprzedaży zawartej z tymi osobami. Usługa ta będzie
świadczona pod warunkiem gdy właściciel nieruchomości będzie zainteresowany.
Szczegółowy opis i inne istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Części III SIWZ.
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Usługi odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Lubsko z nieruchomości
zamieszkałych (jednorodzinnych, zagrodowych oraz wielorodzinnych), w tym:
a) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i pozostałości po segregacji;
b) odbieranie odpadów selektywnie zbieranych (odpady zbierane w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Lubsko);
c) porządkowanie miejsc ustawienia pojemników ze wszystkich znajdujących się tam odpadów;
d) prowadzenie Biura Obsługi Klienta na terenie miasta Lubska, którego zadaniem będzie:
— wydawanie worków do selektywnego zbierania odpadów,
— wyjaśnienie przyczyn nieodebrania odpadów,
— wydawanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
— przyjmowanie interesantów,
— sprzedaż lub dzierżawa pojemników na odpady komunalne.
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2) Usługi odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości po segregacji selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubsko do składowania do
regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (bądź instalacji zastępczych) właściwej dla regionu
zachodniego gospodarki odpadami komunalnymi w województwie lubuskim. Zgodnie z planem gospodarki odpadami
dla województwa lubuskiego (uchwała nr XXXIII/351/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012–2017 z perspektywą do
2029 r.) regionalną instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych stanowi Zakład
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie. Do czasu wybudowania ZZO w Marszowie Wykonawca ma
obowiązek transportować odpady zmieszane i pozostałości po segregacji odpadów do Sortowni Odpadów Zmieszanych
w Żarach przy ul. Żurawiej 32 prowadzonej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą ul.
Górnośląska 2, 62-200 Żary.
3) Odbierania, dosortowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie u źródła i ich przekazanie do Sortowni
Odpadów Zmieszanych w Żarach przy ul. Żurawiej 32 prowadzonej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Górnośląska 2, 62-200 Żary, do czasu wybudowania ZZO w Marszowie.
4) Cena za odbiór i transport zmieszanych oraz po selektywnej zbiórce odpadów komunalnych nie obejmuje ceny
przyjęcia tych odpadów przez ww. sortownię w Żarach.
5) Odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych tzw. „wystawki”.
6) Prowadzenia sprawozdawczości w zakresie art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
7) Wyposażenie obsługiwanych nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnego zbierania odpadów, które będą
dostarczane właścicielom nieruchomości podczas wykonywania odbioru odpadów w ilości „worek za worek”.
8) Mycia i dezynfekcji pojemników na zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji przy budynkach
wielorodzinnych.
9) Dostarczania zainteresowanym osobom odpowiednich pojemników do zbiórki odpadów komunalnych w formie ich
dzierżawy lub sprzedaży, na podstawie odrębnej umowy dzierżawy/sprzedaży zawartej z tymi osobami. Usługa ta będzie
świadczona pod warunkiem gdy właściciel nieruchomości będzie zainteresowany.
Szczegółowy opis i inne istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Części III SIWZ.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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