
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 333588-2015 z dnia 2015-12-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzebnica

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych na potrzeby Szpitala, o niżej

wymienionych kodach: 18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej...

Termin składania ofert: 2015-12-15

Numer ogłoszenia: 335672 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 333588 - 2015 data 07.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3120920, fax. 71

3121498.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

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

usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych na potrzeby Szpitala, o niżej wymienionych

kodach: 18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania, 18

01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz formy zdolne do

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do

sądzenia, ze wywołują choroby u ludzi i zwierząt, 18 01 06* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające

substancje niebezpieczne, 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone, 06 04 04* - odpady zawierające rtęć, 18 01 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich

resztki (z wyłączeniem 18 01 03), 18 01 09* - leki inne niż wymienione w 18 01 08. Szacunkowa łączna ilość

odpadów na okres 12 m-cy: 62 396 kg..

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

zamówienia są usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych na potrzeby Szpitala, o niżej

wymienionych kodach: 18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej

przechowywania, 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny

oraz formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją

wiarygodne podstawy do sądzenia, ze wywołują choroby u ludzi i zwierząt, 18 01 06* - chemikalia, w tym

odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne, 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości

substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, 18 01 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich

resztki (z wyłączeniem 18 01 03), 18 01 09* - leki inne niż wymienione w 18 01 08. Szacunkowa łączna ilość

odpadów na okres 12 m-cy: 62 394 kg.
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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 O zamówienie

mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają

aktualne zezwolenie lub zezwolenia wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz.U.2013.21 ze zm.) na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów

medycznych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 15 01 10*, 06 04 04*, 18 01 01, 18 01 09*. Sprawdzenie

spełnienia powyższego warunku zostanie dokonane na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia, o którym

mowa w pkt 9.1.1 SIWZ oraz dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.2 SIWZ - według zasady spełnia / nie spełnia.

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 O

zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.

posiadają aktualne zezwolenie lub zezwolenia wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz.U.2013.21 ze zm.) na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów

medycznych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 15 01 10*, 18 01 01, 18 01 09*. Sprawdzenie spełnienia

powyższego warunku zostanie dokonane na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia, o którym mowa w pkt

9.1.1 SIWZ oraz dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.2 SIWZ - według zasady spełnia / nie spełnia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O

zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i

doświadczenia, tj. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonują, w okresie ostatnich

trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie co najmniej jedną (1) usługę zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednej umowy, polegającą na

trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy usłudze odbioru, transportu i unieszkodliwiania

odpadów medycznych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 15 01 10*, 06 04 04*, 18 01 01, 18 01 09*, o

półrocznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. Sprawdzenie spełnienia powyższego warunku zostanie

dokonane na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ oraz wykazu i

dowodów, o których mowa w pkt 9.1.3 SIWZ - według zasady spełnia / nie spełnia.

W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i

doświadczenia, tj. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonują, w okresie ostatnich

trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie co najmniej jedną (1) usługę zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednej umowy, polegającą na

trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy usłudze odbioru, transportu i unieszkodliwiania

odpadów medycznych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 15 01 10*, 18 01 01, 18 01 09*, o półrocznej

wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto. Sprawdzenie spełnienia powyższego warunku zostanie dokonane na

podstawie dołączonego do oferty oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ oraz wykazu i dowodów, o
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których mowa w pkt 9.1.3 SIWZ - według zasady spełnia / nie spełnia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015

godzina 10:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

53-55, 155-100 Trzebnica, w sekretariacie Dyrektora.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

21.12.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul.

Prusicka 53-55, 155-100 Trzebnica, w sekretariacie Dyrektora..
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