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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 579362-N-2020

Data: 31/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny

11026815000000, ul. ul. Stępińska  19/25, 00-739  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,

tel. 22 318 60 00, e-mail zp@szpitalczerniakowski.waw.pl, faks 22 318 63 41.

Adres strony internetowej (url): www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-publiczne

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.1)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał

kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej polegające na

posiadaniu: a) w zakresie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów medycznych

–zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane, w drodze

decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania

odpadów (Marszałka Województwa Mazowieckiego); b) w zakresie transportu odpadów

medycznych – dokumentu potwierdzającego posiadanie numeru rejestrowego w rejestrze BDO

podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;

c) w zakresie utylizacji odpadów medycznych – zezwolenia na prowadzenie instalacji do
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termicznego przekształcania odpadów medycznych; zezwolenia muszą być ważne przez cały

okres świadczenia usług.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

posiadał kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

polegające na posiadaniu: a) w zakresie prowadzenia przetwarzania odpadów medycznych –

zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane, w drodze decyzji przez organ właściwy

odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów (Marszałka

Województwa Mazowieckiego); b) w zakresie transportu odpadów medycznych – dokumentu

potwierdzającego posiadanie numeru rejestrowego w rejestrze BDO podmiotów

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami; c) w

zakresie utylizacji odpadów medycznych – zezwolenia na prowadzenie instalacji do

termicznego przekształcania odpadów medycznych; zezwolenia muszą być ważne przez cały

okres świadczenia usług.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1)

W ogłoszeniu jest: 1) W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia

określonej działalności zawodowej: a) zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenie na

przetwarzanie odpadów wydane, w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze

względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów (Marszałka Województwa

Mazowieckiego); b) dokumentu potwierdzającego posiadanie numeru rejestrowego w rejestrze

BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących

odpadami; c) zezwolenia na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów

medycznych; zezwolenia muszą być ważne przez cały okres świadczenia usług; 2) W zakresie

posiadania zdolności technicznych i zawodowych: a) zezwolenia na prowadzenie instalacji do

termicznego przekształcania odpadów medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego

(dotyczy Wykonawcy posiadającego własną spalarnię) lub kserokopii umowy ze spalarnią

mającą siedzibę na terenie Województwa Mazowieckiego, wraz z zezwoleniem na jej

prowadzenie (dotyczy Wykonawcy nieposiadającego własnej spalarni); b) wykazu usług

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
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wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1) W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do

prowadzenia określonej działalności zawodowej: a) zezwolenie na przetwarzanie odpadów

wydane, w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce

zbierania lub przetwarzania odpadów (Marszałka Województwa Mazowieckiego); b)

dokumentu potwierdzającego posiadanie numeru rejestrowego w rejestrze BDO podmiotów

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami; c)

zezwolenia na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów

medycznych; zezwolenia muszą być ważne przez cały okres świadczenia usług; 2) W

zakresie posiadania zdolności technicznych i zawodowych: a) zezwolenia na prowadzenie

instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych na terenie Województwa

Mazowieckiego (dotyczy Wykonawcy posiadającego własną spalarnię) lub kserokopii

umowy ze spalarnią mającą siedzibę na terenie Województwa Mazowieckiego, wraz z

zezwoleniem na jej prowadzenie (dotyczy Wykonawcy nieposiadającego własnej spalarni);

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
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wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
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