
strona 1 z 2 

Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 180240-2015 z dnia 2015-07-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik 
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi jak i z odpadami w postaci 
opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadów stałych ze... 
Termin składania ofert: 2015-07-24  

 
Numer ogłoszenia: 185824 - 2015; data zamieszczenia : 22.07.2015 

 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 
 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  180240 - 2015 data 16.07.2015 r. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 
46, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 0324291000, 4291288, fax. 032 4291225. 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.1). 
• W ogłoszeniu jest:  usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi jak i z odpadami w postaci 

opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadów stałych 
ze wstępnej filtracji i skratki oraz zużytego węgla aktywnego, nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 
(zamówienie: TAG-317-PN/40-2015). 

• W ogłoszeniu powinno by ć: usługi odbioru i dalszego post ępowania z odpadami medycznymi, jak i z 
odpadami w postaci opakowa ń zawieraj ących pozostało ści substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczonych, z odpadami stałymi ze wst ępnej filtracji i ze skratkami oraz ze zu żytym w ęglem 
aktywnym, nasyconymi lub zu żytymi żywicami jonowymiennymi (zamówienie: TAG-317-PN/40-2 015). 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4). 
• W ogłoszeniu jest:  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi odbioru i dalszego postępowania z 

odpadami medycznymi jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadów stałych ze wstępnej filtracji i skratki oraz zużytego węgla 
aktywnego, nasycone lub zużyte żywice jonowymienne - świadczone dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. 
Zamówienie podzielone jest na 2 pakiety (części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 
nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (komplet załączników stanowiących charakterystykę 
przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej). Załącznik nr 1.1 (formularz cenowy) określa 
dla każdego pakietu przewidywaną ilość opadów poszczególnych rodzajów w oparciu o aktualne dane o 
potrzebach zamawiającego, a orientacyjne informacje na temat pakietów zawiera ZAŁĄCZNIK I w niniejszym 
ogłoszeniu (INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH). Umowy zostaną zawarte bezpośrednio po 
zakończeniu postępowania na okres 2 lat. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi 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 - świadczone dla SPZOZ WSS 
Nr 3 w Rybniku. Zamówienie podzielone jest na 2 pakiety (części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (komplet załączników stanowiących 
charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej). Załącznik nr 1.1 (formularz 
cenowy) określa dla każdego pakietu przewidywaną ilość opadów poszczególnych rodzajów w oparciu o aktualne 
dane o potrzebach zamawiającego, a orientacyjne informacje na temat pakietów zawiera ZAŁĄCZNIK I w 
niniejszym ogłoszeniu (INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH). Umowy zostaną zawarte 
bezpośrednio po zakończeniu postępowania na okres 2 lat. 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.1). 
• W ogłoszeniu jest:  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w 
stopniu pozwalającym na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia (wzór takiego oświadczenia - nr 2.1 - 
załączono do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) oraz na podstawie załącznika do oferty 
wymienionego poniżej w punkcie III.4.1 (wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia: pkt III.b.2.2). W 
szczególności zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie przez 
wykonawcę zezwolenia właściwego organu, dotyczącego transportu, zbierania oraz unieszkodliwiania odpadów o 
kodach określonych w formularzu cenowym (w pełnym zakresie kodów dla danego pakietu, na który wykonawca 
składa ofertę). Zamawiający wymaga, aby ww. zezwolenie udzielone było bezpośrednio wykonawcy 
ubiegającemu się o zamówienie publiczne, tj. nie dopuszcza wykazania się w tym zakresie dokumentem 
podmiotu trzeciego, ponieważ uprawnienie wykonawcy do opierania się na potencjale podmiotów trzecich przy 
wykazywaniu spełnienia warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy - jak wynika z art. 26 ust. 2b - nie 
obejmuje m. in. warunku posiadania uprawnień. 
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• W ogłoszeniu powinno by ć: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie 
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu w stopniu pozwalającym na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia (wzór takiego 
oświadczenia - nr 2.1 - załączono do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) oraz na podstawie załącznika 
do oferty wymienionego poniżej w punkcie III.4.1 (wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia: pkt III.b.2.2). 
W szczególności zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie przez 
wykonawcę zezwolenia właściwego organu - w zakresie działalności i czynności wykonawcy określonych we 
wzorze umowy oraz w załączniku nr 1A (Opis przedmiotu zamówienia) - dla danego pakietu, na który wykonawca 
składa ofertę oraz stosownie do kodów określonych w formularzu cenowym (w pełnym zakresie kodów dla 
danego pakietu). Zamawiający wymaga, aby ww. zezwolenie udzielone było bezpośrednio wykonawcy 
ubiegającemu się o zamówienie publiczne, tj. nie dopuszcza wykazania się w tym zakresie dokumentem 
podmiotu trzeciego, ponieważ uprawnienie wykonawcy do opierania się na potencjale podmiotów trzecich przy 
wykazywaniu spełnienia warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy - jak wynika z art. 26 ust. 2b - nie 
obejmuje m. in. warunku posiadania uprawnień. 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  Zał. I. 
• W ogłoszeniu jest:  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami w postaci 

opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadów stałych 
ze wstępnej filtracji i skratki oraz zużytego węgla aktywnego, nasycone lub zużyte żywice jonowymienne. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi 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. 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  Zał. I. 
• W ogłoszeniu jest:  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi odbioru i dalszego 

postępowania z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczonych, odpadów stałych ze wstępnej filtracji i skratki oraz zużytego węgla aktywnego, nasycone lub 
zużyte żywice jonowymienne. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi 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. 

 


