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Rybnik:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 510274 
Data: 17/05/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w 
Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 27278032300014, ul. ul. Energetyków  46, 44-200   
Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0324291000, 4291288, e-mail 
zampub@szpital.rybnik.pl, faks 324 291 225.  
Adres strony internetowej (url): www.szpital.rybnik.pl 
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: I Zamawiający 
Punkt:  
W ogłoszeniu jest: Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Tak  
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania NIE 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego postępowania z 
odpadami medycznymi, jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, z odpadami stałymi ze wstępnej filtracji 
i ze skratkami oraz ze zużytym węglem aktywnym, nasyconymi lub zużytymi żywicami 
jonowymiennymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji (komplet załączników stanowiących 
charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej), złożony z 
następujących części: 1.1 Formularz cenowy. 1.A Opis przedmiotu zamówienia 1.B Polityka 
ochrony środowiska w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. 1.C Usytuowanie boksów na odpady na 
terenie szpitala wraz ze schematem komunikacji zewnętrznej – dotyczy tylko pakietu nr 1. 
Załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”) określa szczegółowo rodzaj i przewidywaną ilość 
opadów poszczególnych rodzajów w oparciu o aktualne dane o potrzebach zamawiającego. 3. 
Zamówienie podzielone jest na 2 pakiety (części) wymienione w formularzu cenowym. Każdy z 
wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dowolnej liczby wybranych pakietów, 
natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie 
pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. Zamawiający nie przewiduje dzielenia 
ustalonych w niniejszej specyfikacji pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydzielania 
z pakietów poszczególnych pozycji. 4. Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą terminu 
realizacji usługi w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy (na taki okres zostaną zawarte 
umowy). Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania. 5. 
Pozostałe warunki zamówienia określone są w punkcie XV oraz powołanym w nim załączniku 



nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”). 6. Istnieje możliwość 
dokonania wizji lokalnej w obiektach zamawiającego. W tej sprawie należy się kontaktować 
telefonicznie ze stosownym wyprzedzeniem z p. Jolantą Olszak - Kierownikiem Działu 
Administracyjno-Gospodarczego (dane kontaktowe podano w punkcie XIV specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia). 7. Usługa musi: - odpowiadać treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione we wzorze 
załącznika nr 1.A do siwz oraz we wzorze umowy – załącznik nr 3 do siwz,, - transport musi 
odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających 
wszelkie wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367 ze zm.), oraz obsługiwany przez 
wykwalifikowany personel. - Wykonywanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z 
obowiązującymi przepisami, a w szczególności: - dla pakietu nr 1: a) z ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.) b) z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz.1232 ) c) z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 227, 1367.) z późn. zm., d) Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 
poz.1923), e) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1973), f) 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U.2010.139.940 z późn. zm) g) Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków 
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2003.8.104 z późn. zm). h) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu 
potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych (Dz. U. 2014.107. - dla pakietu nr 2: a) z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach ( Dz. U. z 2013r.poz.21) b) z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2013.1232 j.t.) c) z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2011.227, 1367.) z późn. zm., d) Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 poz.1923), e) 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w 
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 
1973), f) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U.2013.888.) 8. Zamawiający zastrzega, że w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości powziętych w stosunku do złożonych w ofercie oświadczeń może zwrócić się o 
udzielenie stosownych informacji do właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu 
unieszkodliwiania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Zamawiający zastrzega, że w 
trakcie wykonywania usługi może żądać od Wykonawców potwierdzenia unieszkodliwienia 
odpadów w instalacji wskazanej w ofercie. 9. W przypadku ustalenia, że wykonawca narusza 
postanowienia umowy w zakresie miejsca unieszkodliwiania odpadów i unieszkodliwia odpady z 
naruszeniem zasady bliskości o której mowa w art. 20 ust. 5,6 ustawy o odpadach, zamawiający, 
po uprzednim wezwaniu wykonawcy do zaprzestania naruszeń, ma prawo rozwiązać umowę bez 
wypowiedzenia. 10. Zgodnie z art. 29 ust 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 
czynności w trakcie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy)  
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego 
postępowania z odpadami medycznymi, jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających 
pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, z odpadami stałymi ze 
wstępnej filtracji i ze skratkami oraz ze zużytym węglem aktywnym, nasyconymi lub zużytymi 
żywicami jonowymiennymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 



Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji (komplet załączników 
stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny 
ofertowej), złożony z następujących części: 1.1 Formularz cenowy. 1.A Opis przedmiotu 
zamówienia 1.B Polityka ochrony środowiska w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. 1.C 
Usytuowanie boksów na odpady na terenie szpitala wraz ze schematem komunikacji zewnętrznej 
– dotyczy tylko pakietu nr 1. Załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”) określa szczegółowo rodzaj 
i przewidywaną ilość opadów poszczególnych rodzajów w oparciu o aktualne dane o potrzebach 
zamawiającego. 3. Zamówienie podzielone jest na 2 pakiety (części) wymienione w formularzu 
cenowym. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dowolnej liczby 
wybranych pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi 
obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. Zamawiający nie 
przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej specyfikacji pakietów w trakcie procedury 
przetargowej, ani wydzielania z pakietów poszczególnych pozycji. 4. Podane w formularzach 
cenowych ilości dotyczą terminu realizacji usługi w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia 
umowy (na taki okres zostaną zawarte umowy). Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po 
zakończeniu niniejszego postępowania. 5. Pozostałe warunki zamówienia określone są w 
punkcie XV oraz powołanym w nim załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia („Wzór umowy”). 6. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w obiektach 
zamawiającego. W tej sprawie należy się kontaktować telefonicznie ze stosownym 
wyprzedzeniem z p. Jolantą Olszak - Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego 
(dane kontaktowe podano w punkcie XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 7. 
Usługa musi: - odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w tym spełniać 
wszystkie wymagania wyszczególnione we wzorze załącznika nr 1.A do siwz oraz we wzorze 
umowy – załącznik nr 3 do siwz,, - transport musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do 
transportu odpadów niebezpiecznych spełniających wszelkie wymagania zgodnie z ustawą z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367 ze 
zm.), oraz obsługiwany przez wykwalifikowany personel. - Wykonywanie przedmiotu 
zamówienia musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: - dla pakietu nr 
1: Wykonawca oświadcza, że wykonywanie przedmiotu zamówienia jest zgodne z 
obowiązującymi przepisami, a w szczególności: a) z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach ( Dz. U. z 2013 r.poz.21 z późn. zm.) b) z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013. poz.1232) c) z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011. poz. 227.,1367 z późn. zm.), d) 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2014 poz.1923), e) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w 
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z. 2014 poz. 
1973), f) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu 
potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych (Dz. U. 2014.107 z późn. zm.) jak również z zasadami postępowania ujętymi w 
niżej wymienionym rozporządzeniu: g) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 
r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z. 
2010.139.940 z późn. zm.). - dla pakietu nr 2: a) z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( 
Dz. U. z 2013r.poz.21) b) z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2013.1232 j.t.) c) z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 
(Dz. U. z 2011.227, 1367.) z późn. zm., d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 poz.1923), e) Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1973), f) Ustawa z 
dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. 
U.2013.888.) 8. Zamawiający zastrzega, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości powziętych 



w stosunku do złożonych w ofercie oświadczeń może zwrócić się o udzielenie stosownych 
informacji do właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu unieszkodliwiania 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Zamawiający zastrzega, że w trakcie 
wykonywania usługi może żądać od Wykonawców potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów w 
instalacji wskazanej w ofercie. 9. W przypadku ustalenia, że wykonawca narusza postanowienia 
umowy w zakresie miejsca unieszkodliwiania odpadów i unieszkodliwia odpady z naruszeniem 
zasady bliskości o której mowa w art. 20 ust. 5,6 ustawy o odpadach, zamawiający, po 
uprzednim wezwaniu wykonawcy do zaprzestania naruszeń, ma prawo rozwiązać umowę bez 
wypowiedzenia. 10. Zgodnie z art. 29 ust 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 
czynności w trakcie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy)  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2017-05-26 , godzina: 10:00  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2017-05-29 , godzina: 10:00  
 


