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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367115-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubartów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2017/S 179-367115

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 167-343891)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
ul. Lubelska 68
Lubartów
21-100
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Grzegorczyk
Tel.:  +48 818543615
E-mail: zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl 
Faks:  +48 818543615
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwiazekgmin.lubartow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów,
Gminy Lubartów, Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Serniki oraz Gminy Ostrówek od 1.1.2018 r. do 31.
Numer referencyjny: DI.271.20.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90513100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów, Gminy Lubartów, Gminy Ostrów Lubelski, Gminy
Serniki oraz Gminy Ostrówek od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r., zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, w
tym miejscowego, w szczególności ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017”, uchwalonego
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uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/396/2012, oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz aktami je zmieniającymi lub zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych powstających na ternie nieruchomości
zamieszkałych.

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

14/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 167-343891

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów, Gminy Lubartów, Gminy Ostrów Lubelski, Gminy
Serniki oraz Gminy Ostrówek od 1.1.2018 do 31.12.2019, zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, w
tym miejscowego, w szczególności ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
2017.1289 t.j.), zapisami „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017”, uchwalonego
uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/396/2012, oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz aktami je zmieniającymi lub zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych powstających na ternie nieruchomości
zamieszkałych.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów, Gminy Lubartów, Gminy Ostrów Lubelski, Gminy
Serniki oraz Gminy Ostrówek od 1.1.2018 do 31.12.2019, zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, w
tym miejscowego, w szczególności ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
2017.1289 t.j.), zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022, uchwalonego
uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/349/2016, oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz aktami je zmieniającymi lub zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych powstających na ternie nieruchomości
zamieszkałych.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ostrówek od 1.1.2018 do 31.12.2019, zgodnie z
obowiązującymi zapisami prawa, w tym miejscowego, w szczególności ustawy z 13.9.1996. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami „Planu gospodarki odpadami dla województwa
lubelskiego 2017”, uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/396/2012, oraz regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz aktami je
zmieniającymi lub zastępującymi.
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Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór:
Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach,
pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych niezależnie od ich ilości,
Segregowanych ( gromadzonych w sposób selektywny ) podanych poniżej rodzajów odpadów (niezależnie od
ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02) ,metale ( kod 15
01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego ( kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99
— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99
gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach usytuowanych na wyznaczonym w tym
celu terenie w obrębie altan śmietnikowych
Okres wykonywania usług określa się od dnia 1.1.2018 do 31.12.2019.
W ramach odbioru odpadów wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów, celem
ich zagospodarowania, do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów. Wymieniona instalacja jest regionalną instalacją do
przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO dla Województwa
Lubelskiego. W zakres zamówienia nie wchodzi zagospodarowanie odpadów. W zakres zamówienia
wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia
wynikającego z przepełnienia pojemnika.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ostrówek od 1.1.2018 do 31.12.2019, zgodnie z
obowiązującymi zapisami prawa, w tym miejscowego, w szczególności ustawy z 13.9.1996. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa
lubelskiego 2022, uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/349/2016, oraz regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz aktami je
zmieniającymi lub zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór:
Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach,
pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych niezależnie od ich ilości,
Segregowanych ( gromadzonych w sposób selektywny ) podanych poniżej rodzajów odpadów (niezależnie od
ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02) ,metale ( kod 15
01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego ( kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
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— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99
— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99
gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach usytuowanych na wyznaczonym w tym
celu terenie w obrębie altan śmietnikowych
Okres wykonywania usług określa się od dnia 1.1.2018 do 31.12.2019.
W ramach odbioru odpadów wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów, celem
ich zagospodarowania, do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów. Wymieniona instalacja jest regionalną instalacją do
przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO dla Województwa
Lubelskiego. W zakres zamówienia nie wchodzi zagospodarowanie odpadów. W zakres zamówienia
wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia
wynikającego z przepełnienia pojemnika.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Serniki od 1.1.2018 do 31.12.2019, zgodnie z obowiązującymi
zapisami prawa, w tym miejscowego, w szczególności ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017”,
uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/396/2012, oraz regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz aktami je zmieniającymi lub
zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór:
Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach,
pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych niezależnie od ich ilości,
Segregowanych ( gromadzonych w sposób selektywny ) podanych poniżej rodzajów odpadów (niezależnie od
ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02) ,metale ( kod 15
01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego ( kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99
— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99
gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach usytuowanych na wyznaczonym w tym
celu terenie w obrębie altan śmietnikowych
Okres wykonywania usług określa się od 1.1.2018 do 31.12.2019.
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W ramach odbioru odpadów wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów, celem
ich zagospodarowania, do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów. Wymieniona instalacja jest regionalną instalacją do
przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO dla Województwa
Lubelskiego. W zakres zamówienia nie wchodzi zagospodarowanie odpadów. W zakres zamówienia
wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia
wynikającego z przepełnienia pojemnika.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Serniki od 1.1.2018 do 31.12.2019, zgodnie z obowiązującymi
zapisami prawa, w tym miejscowego, w szczególności ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022,
uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/349/2016, oraz regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz aktami je zmieniającymi lub
zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór:
Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach,
pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych niezależnie od ich ilości,
Segregowanych ( gromadzonych w sposób selektywny ) podanych poniżej rodzajów odpadów (niezależnie od
ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02) ,metale ( kod 15
01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego ( kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99
— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99
gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach usytuowanych na wyznaczonym w tym
celu terenie w obrębie altan śmietnikowych
Okres wykonywania usług określa się od 1.1.2018 do 31.12.2019.
W ramach odbioru odpadów wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów, celem
ich zagospodarowania, do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów. Wymieniona instalacja jest regionalną instalacją do
przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO dla Województwa
Lubelskiego. W zakres zamówienia nie wchodzi zagospodarowanie odpadów. W zakres zamówienia
wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia
wynikającego z przepełnienia pojemnika.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
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Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ostrów Lubelski od 1.1.2018 do 31.12.2019, zgodnie z
obowiązującymi zapisami prawa, w tym miejscowego, w szczególności ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami „Planu gospodarki odpadami dla województwa
lubelskiego 2017”, uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/396/2012, oraz regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz aktami je
zmieniającymi lub zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór:
Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach,
pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych niezależnie od ich ilości,
Segregowanych ( gromadzonych w sposób selektywny ) podanych poniżej rodzajów odpadów (niezależnie od
ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02) ,metale ( kod 15
01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego ( kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99
— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99
gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach usytuowanych na wyznaczonym w tym
celu terenie w obrębie altan śmietnikowych
Okres wykonywania usług określa się od 1.1.2018 do 31.12.2019.
W ramach odbioru odpadów wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów, celem
ich zagospodarowania, do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów. Wymieniona instalacja jest regionalną instalacją do
przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO dla Województwa
Lubelskiego. W zakres zamówienia nie wchodzi zagospodarowanie odpadów. W zakres zamówienia
wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia
wynikającego z przepełnienia pojemnika.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ostrów Lubelski od 1.1.2018 do 31.12.2019, zgodnie z
obowiązującymi zapisami prawa, w tym miejscowego, w szczególności ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa
lubelskiego 2022, uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/349/2016, oraz regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz aktami je
zmieniającymi lub zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór:
Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach,
pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych niezależnie od ich ilości,
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Segregowanych ( gromadzonych w sposób selektywny ) podanych poniżej rodzajów odpadów (niezależnie od
ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02) ,metale ( kod 15
01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego ( kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99
— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99
gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach usytuowanych na wyznaczonym w tym
celu terenie w obrębie altan śmietnikowych
Okres wykonywania usług określa się od 1.1.2018 do 31.12.2019.
W ramach odbioru odpadów wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów, celem
ich zagospodarowania, do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów. Wymieniona instalacja jest regionalną instalacją do
przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO dla Województwa
Lubelskiego. W zakres zamówienia nie wchodzi zagospodarowanie odpadów. W zakres zamówienia
wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia
wynikającego z przepełnienia pojemnika.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów – zabudowa wielorodzinna od 1.1.2018 do
31.12.2019, zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, w tym miejscowego, w szczególności ustawy z
13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami „Planu gospodarki
odpadami dla województwa lubelskiego 2017”, uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/396/2012,
oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
oraz aktami je zmieniającymi lub zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór:
Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach,
pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych niezależnie od ich ilości,
Segregowanych ( gromadzonych w sposób selektywny ) podanych poniżej rodzajów odpadów (niezależnie od
ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02) ,metale ( kod 15
01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego ( kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
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— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99
— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99
gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach usytuowanych na wyznaczonym w tym
celu terenie w obrębie altan śmietnikowych
Okres wykonywania usług określa się od 1.1.2018 do 31.12.2019.
W ramach odbioru odpadów wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów, celem
ich zagospodarowania, do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów. Wymieniona instalacja jest regionalną instalacją do
przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO dla Województwa
Lubelskiego. W zakres zamówienia nie wchodzi zagospodarowanie odpadów. W zakres zamówienia
wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia
wynikającego z przepełnienia pojemnika.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów – zabudowa wielorodzinna od 1.1.2018 do
31.12.2019, zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, w tym miejscowego, w szczególności ustawy z
13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami Planu gospodarki
odpadami dla województwa lubelskiego 2022, uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/349/2016,
oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
oraz aktami je zmieniającymi lub zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór:
Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach,
pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych niezależnie od ich ilości,
Segregowanych ( gromadzonych w sposób selektywny ) podanych poniżej rodzajów odpadów (niezależnie od
ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02) ,metale ( kod 15
01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego ( kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99
— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99
gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach usytuowanych na wyznaczonym w tym
celu terenie w obrębie altan śmietnikowych
Okres wykonywania usług określa się od 1.1.2018 do 31.12.2019.
W ramach odbioru odpadów wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów, celem
ich zagospodarowania, do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów. Wymieniona instalacja jest regionalną instalacją do
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przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO dla Województwa
Lubelskiego. W zakres zamówienia nie wchodzi zagospodarowanie odpadów. W zakres zamówienia
wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia
wynikającego z przepełnienia pojemnika.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów – zabudowa jednorodzinna od 1.1.2018 do
31.12.2019, zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, w tym miejscowego, w szczególności ustawy z
13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami „Planu gospodarki
odpadami dla województwa lubelskiego 2017”, uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/396/2012,
oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
oraz aktami je zmieniającymi lub zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór:
Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach,
pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych niezależnie od ich ilości,
Segregowanych ( gromadzonych w sposób selektywny ) podanych poniżej rodzajów odpadów (niezależnie od
ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02) ,metale ( kod 15
01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego ( kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99
— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99
gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach usytuowanych na wyznaczonym w tym
celu terenie w obrębie altan śmietnikowych
Okres wykonywania usług określa się od 1.1.2018 do 31.12.2019.
W ramach odbioru odpadów wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów, celem
ich zagospodarowania, do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów. Wymieniona instalacja jest regionalną instalacją do
przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO dla Województwa
Lubelskiego. W zakres zamówienia nie wchodzi zagospodarowanie odpadów. W zakres zamówienia
wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia
wynikającego z przepełnienia pojemnika.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów – zabudowa jednorodzinna od 1.1.2018 do
31.12.2019, zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, w tym miejscowego, w szczególności ustawy z
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13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami Planu gospodarki
odpadami dla województwa lubelskiego 2022, uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/349/2016,
oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
oraz aktami je zmieniającymi lub zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór:
Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach,
pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych niezależnie od ich ilości,
Segregowanych ( gromadzonych w sposób selektywny ) podanych poniżej rodzajów odpadów (niezależnie od
ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02) ,metale ( kod 15
01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego ( kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99
— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99
gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach usytuowanych na wyznaczonym w tym
celu terenie w obrębie altan śmietnikowych
Okres wykonywania usług określa się od 1.1.2018 do 31.12.2019.
W ramach odbioru odpadów wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów, celem
ich zagospodarowania, do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów. Wymieniona instalacja jest regionalną instalacją do
przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO dla Województwa
Lubelskiego. W zakres zamówienia nie wchodzi zagospodarowanie odpadów. W zakres zamówienia
wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia
wynikającego z przepełnienia pojemnika.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubartów od 1.1.2018 do 31.12.2019, zgodnie z
obowiązującymi zapisami prawa, w tym miejscowego, w szczególności ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami „Planu gospodarki odpadami dla województwa
lubelskiego 2017”, uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/396/2012, oraz regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz aktami je
zmieniającymi lub zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór:
Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach,
pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych niezależnie od ich ilości,
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Segregowanych ( gromadzonych w sposób selektywny ) podanych poniżej rodzajów odpadów (niezależnie od
ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02) ,metale ( kod 15
01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego ( kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99
— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99
gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach usytuowanych na wyznaczonym w tym
celu terenie w obrębie altan śmietnikowych
Okres wykonywania usług określa się od 1.1.2018 do 31.12.2019.
W ramach odbioru odpadów wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów, celem
ich zagospodarowania, do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów. Wymieniona instalacja jest regionalną instalacją do
przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO dla Województwa
Lubelskiego. W zakres zamówienia nie wchodzi zagospodarowanie odpadów. W zakres zamówienia
wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia
wynikającego z przepełnienia pojemnika.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubartów od 1.1.2018 do 31.12.2019, zgodnie z
obowiązującymi zapisami prawa, w tym miejscowego, w szczególności ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j.), zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa
lubelskiego 2022, uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXIV/349/2016, oraz regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz aktami je
zmieniającymi lub zastępującymi.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór:
Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach,
pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych niezależnie od ich ilości,
Segregowanych ( gromadzonych w sposób selektywny ) podanych poniżej rodzajów odpadów (niezależnie od
ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02) ,metale ( kod 15
01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego ( kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99
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— odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99
gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach usytuowanych na wyznaczonym w tym
celu terenie w obrębie altan śmietnikowych
Okres wykonywania usług określa się od 1.1.2018 do 31.12.2019.
W ramach odbioru odpadów wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów, celem
ich zagospodarowania, do instalacji własnej Zamawiającego: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów. Wymieniona instalacja jest regionalną instalacją do
przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu centralnego zgodnie z WPGO dla Województwa
Lubelskiego. W zakres zamówienia nie wchodzi zagospodarowanie odpadów. W zakres zamówienia
wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia
wynikającego z przepełnienia pojemnika.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


