
Numer ogłoszenia: 21051 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19417 - 2013 data 06.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013

4656290, fax. 013 4656290.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

zamówienia jest świadczenie sukcesywnych usług na rzecz SPZOZ w Sanoku w zakresie odbioru,

transportu (wraz z załadunkiem i ważeniem) i unieszkodliwianiem lub odzyskiem (gdy jest dopuszczalne)

odpadów: medycznych, RTG, gospodarczych. Wspólny słownik zamówień: CPV- 90. 53.30.00-2 usługi

gospodarki odpadami CPV- 90. 52.40.00-6 usługi w zakresie odpadów medycznych CPV- 90.

51.20.00-9 usługi transportu odpadów Niniejsze Zamówienie dotyczy odpadów o kodach: 180103,

180104, 180102, 180182, 180106, 180107, 180109, 160601, 160103, 160114, 160122, 160113,

160107, 130208, 160604, 150110, 090101, 090104, 090107, 160213, 160211, 160215, 160214,150202

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w opisie

części zamówienia. Odebrane odpady medyczne powinny być unieszkodliwiane na terenie województwa

podkarpackiego zgodnie z § 9 Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. z późniejszymi zmianami.

Głównym miejscem magazynowania jest wolnostojący metalowy barak zlokalizowany na terenie SPZOZ

w Sanoku, ul. 800-lecia 26 oraz inne miejsca przeznaczone na składowanie odpadów na terenie SPZOZ

przy ul. 800-lecia 26 oraz Konarskiego 8. Poszczególne odpady przechowywane są w specjalnych

workach z PVC na odpady do utylizacji, oznakowanych i szczelnie zamkniętych. Odbiór odpadów od

Zamawiającego odbywać się będzie specjalistycznym transportem Wykonawcy: dla zadania nr 1 -

odbiór odpadów będzie wykonywany raz na 7 dni, w godzinach ustalonych z Zamawiającym, dla zadania

nr 2 i 3 - odbiór odpadów będzie wykonywany na podstawie odrębnych pisemnych zgłoszeń (za pomocą

faxu) przez Dział Zaopatrzenia i Gospodarczy z co najmniej 7 dniowym uprzedzeniem przed terminem

tego odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do załadunku i ważenia (samochód do odbioru odpadów

musi być wyposażony w wagę) odbieranych odpadów we własnym zakresie. 2. Warunki realizacji

zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ...

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie sukcesywnych usług na rzecz SPZOZ w Sanoku w zakresie

odbioru, transportu (wraz z załadunkiem i ważeniem) i unieszkodliwianiem lub odzyskiem (gdy jest

dopuszczalne) odpadów: medycznych, RTG, gospodarczych. Wspólny słownik zamówień: CPV- 90.

53.30.00-2 usługi gospodarki odpadami CPV- 90. 52.40.00-6 usługi w zakresie odpadów medycznych

CPV- 90. 51.20.00-9 usługi transportu odpadów Niniejsze Zamówienie dotyczy odpadów o kodach:

180103, 180104, 180102, 180182, 180106, 180107, 180109, 160601, 160103, 160114, 160122,

160113, 160107, 130208, 160604, 150110, 090101, 090104, 090107, 160213, 160211, 160215,

160214,150202 Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do

SIWZ oraz w opisie części zamówienia. Odebrane odpady medyczne powinny być unieszkodliwiane

zgodnie z art. 20 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. .(Dz. U.z 2013, poz.21) Głównym miejscem
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magazynowania jest wolnostojący metalowy barak zlokalizowany na terenie SPZOZ w Sanoku, ul.

800-lecia 26 oraz inne miejsca przeznaczone na składowanie odpadów na terenie SPZOZ przy ul.

800-lecia 26 oraz Konarskiego 8. Poszczególne odpady przechowywane są w specjalnych workach z

PVC na odpady do utylizacji, oznakowanych i szczelnie zamkniętych. Odbiór odpadów od

Zamawiającego odbywać się będzie specjalistycznym transportem Wykonawcy: dla zadania nr 1 -

odbiór odpadów będzie wykonywany raz na 7 dni, w godzinach ustalonych z Zamawiającym, dla zadania

nr 2 i 3 - odbiór odpadów będzie wykonywany na podstawie odrębnych pisemnych zgłoszeń (za pomocą

faxu) przez Dział Zaopatrzenia i Gospodarczy z co najmniej 7 dniowym uprzedzeniem przed terminem

tego odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do załadunku i ważenia (samochód do odbioru odpadów

musi być wyposażony w wagę) odbieranych odpadów we własnym zakresie. 2. Warunki realizacji

zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1.

W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada zezwolenia na prowadzenie

działalności w zakresie gospodarki odpadami tj. zbieranie, transport i unieszkodliwianie ( lub odpowiednio

odzysk (gdy jest dozwolony)- uprawniające do przejęcia odpadów od posiadacza SPZOZ w Sanoku, o

rodzajach (kodach) wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym -

załącznik nr 2 do SIWZ wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności

(marszałek województwa /starosta) zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, (Dz. U. z

2007r. Nr.39 poz.251 z późniejszymi zmianami) Warunek zostanie oceniony w systemie zero -

jedynkowym, tzn. spełnia - nie spełnia na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów. Nie

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku będzie skutkować odpowiednio wykluczeniem

Wykonawcy z postępowania i w konsekwencji odrzuceniem jego oferty..

W ogłoszeniu powinno być: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami tj. zbieranie,(gdy jest dozwolone) transport i

unieszkodliwianie lub odpowiednio odzysk (gdy jest dozwolony)- uprawniające do przejęcia odpadów od

posiadacza SPZOZ w Sanoku, o rodzajach (kodach) wyszczególnionych w opisie przedmiotu

zamówienia oraz w formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ wydane przez właściwy organ

wydający zezwolenia na prowadzenie działalności (marszałek województwa /starosta) zgodnie z ustawą

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. z 2013r. poz.21 ) Warunek zostanie oceniony w systemie

zero - jedynkowym, tzn. spełnia - nie spełnia na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów. Nie

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku będzie skutkować odpowiednio wykluczeniem

Wykonawcy z postępowania i w konsekwencji odrzuceniem jego oferty..
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