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INFORMACJA  

O zmianie treści SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest „Wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych” (Nr sprawy: 

ZP/8/2015). 

 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zmienia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie z 

jego zakresu usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodzie 06 04 04* - odpady zawierające rtęć. 

Z uwagi na powyższe zmienia się treść niżej wymienionych dokumentów z przedmiotowego postępowania: 

1. SIWZ, w której: 

1) pkt 3.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych na potrzeby 

Szpitala, o niżej wymienionych kodach:   

3.1.1. 18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania, 

3.1.2. 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, 

3.1.3. 18 01 06* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne 

3.1.4. 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, 

3.1.6. 18 01 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki / z wyłączeniem 18 01 03/, 

3.1.7. 18 01 09* - leki inne niż wymienione w 18 01 08” 

2) pkt 3.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.2. Szacunkowa ilość odpadów medycznych: 

Kod Ilość kg na 12 m-cy 

18 01 02
*
 732 

18 01 03
*
 61247 

18 01 06* 10 

15 01 10* 200 

18 01 01 200 

18 01 09* 5 

Szacunkowa łączna ilość 
odpadów na okres 12 m-cy: 62 394 kg” 

 

3) pkt 8.1.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
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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*”, 

4) pkt 8.1.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„8.1.2. 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”, 

5) pkt 9.1.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„9.1.2. 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*”, 

6) pkt 16.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-

55, 155-100 Trzebnica, w sekretariacie Dyrektora, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.12.2015 r. do godziny 

10:00”. 

7) pkt 16.4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„16.4. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Przetarg nieograniczony - ZP/8/2015 - Wykonanie usługi 

odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych - nie otwierać przed dniem 21.12.2015 r. godz. 

10:30”, 

8) pkt 18.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„18.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 

53-55, 155-100 Trzebnica, w Sali Audiowizualnej (4 piętro), w dniu 21.12.2015 r. o godzinie 10:30”, 

 

2. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, w którym zmienia się treść kolumny 01 i 02 tabeli 

zawartej w pkt 1 oraz treść tabeli zawartej w pkt 3. 

Z uwagi na powyższe załączony w dniu 07.12.2015 r. na stronie internetowej Zamawiajacego formularz oferty 

wycofuje się, a w jego mnejsce załącza się nowy pn. „Formularz ofertowy po zmianie” 

 

3. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, w którym: 

1) § 1 ust. 1, otrzymuje następujące brzmienie:  

„§1.1. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania 

odpadów medycznych w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do odbioru, 

transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach: 
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a) 18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania, 

b) 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, 

c) 18 01 06* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne 

d) 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, 

e) 18 01 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki / z wyłączeniem 18 01 03/, 

f) 18 01 09* - leki inne niż wymienione w 18 01 08. 

zgodnie z ofertą Wykonawcy i według bieżących potrzeb Zamawiającego” 

2) § 1 ust. 2, otrzymuje następujące brzmienie:  

„§1.2. Szacunkowa łączna ilość odpadów na okres 12 m-cy: 62 394 kg”, 

3) § 4 ust. 2 lit. d), otrzymuje następujące brzmienie:  

„§4.2.d). niezwłocznie przedłożenia Zamawiającemu nowego zezwolenia/zezwoleń 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*, w przypadku ich wygaśnięcia, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy”, 

4) § 5 ust. 1, otrzymuje następujące brzmienie:  

„§5.1. Za wykonanie kompleksowej usługi, o której mowa w § 1, strony ustalają cenę netto: .................... za 1 kg 

odpadów o kodzie 18 01 02* , 18 01 03* , 18 01 06* , 15 01 10* , 18 01 01 , 18 01 09* 

(słownie: ................................................)”. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 12a PZP przedłuża termin składania i otwarcia ofert,  

tj.: 

- termin składania ofert przedłuża do dnia 21 grudnia 2015 r. do godziny 10.00, 

- termin otwarcia ofert wyznacza na dzień 21 grudnia 2015 r. o godzinie 10.30. 

 

Z poważaniem 

 

 


