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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o., Krajowy numer

identyfikacyjny 29795100000000, ul. Dietla  5, 34-700  Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, państwo

Polska, tel. 182 677 469, e-mail zp@scru.pl, faks 182 677 469.

Adres strony internetowej (url): www.scru.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.1)

W ogłoszeniu jest: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: -

Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się posiadaniem przez

wykonawcę zezwoleń lub zezwolenia (decyzji) właściwych organów administracji publicznej na

prowadzenie działalności zawodowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj., że

wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w

państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach, tj. odbiór, transport, utylizacja

odpadów medycznych o kodach określonych w for¬mularzu cenowym (w pełnym zakresie
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kodów). Wszystkie decyzje i zezwolenia musi posiadać Wykonawca nawet jeżeli część

zamówienia będzie realizował podwykonawca, z wyłączeniem sytuacji, gdy Wykonawcy

ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

W ogłoszeniu powinno być: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie

warunków: - Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się

posiadaniem przez wykonawcę zezwoleń lub zezwolenia (decyzji) właściwych organów

administracji publicznej na prowadzenie działalności zawodowej w zakresie objętym

przedmiotem zamówienia tj., że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych

lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach,

tj. odbiór, utylizacja odpadów medycznych o kodach określonych w for¬mularzu cenowym (w

pełnym zakresie kodów), a w zakresie transportu - dokumentu potwierdzającego dokonanie

wpisu do odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego. Wszystkie decyzje i

zezwolenia musi posiadać Wykonawca nawet jeżeli część zamówienia będzie realizował

podwykonawca, z wyłączeniem sytuacji, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie

zamówienia zgodnie z art.23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1)

W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: - zezwolenie lub zezwolenia (decyzje) właściwych organów administracji

publicznej na prowadzenie działalności zawodowej w zakresie objętym przedmiotem

zamówienia tj., że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub

handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach,

tj. odbiór, transport, utylizacja odpadów medycznych o kodach określonych w formularzu

cenowym (w pełnym zakresie kodów). - dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Dokument
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musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności finansowej, o którym mowa w

punkcie 6.2.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wykaz 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, ssą 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. Wykaz musi potwierdzać spełnienie

warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie

6.2.3. tiret pierwszy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. musi wskazywać co

najmniej jedną usługę opisaną w ww. punkcie, z załączeniem dowodów, o których mowa

powyżej. Wystarczające jest ujęcie w wykazie wraz z załączeniem dowodów - tylko usług

potwierdzających spełnianie warunku. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego

załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - wykaz wyposażenia

(środków transportu) wykonawcy niezbędnych w celu wykonania zamówienia publicznego

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wykaz musi potwierdzać

spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w

punkcie 6.2.3. tiret drugi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykaz należy

sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: - zezwolenie lub zezwolenia (decyzje) właściwych

organów administracji publicznej na prowadzenie działalności zawodowej w zakresie

objętym przedmiotem zamówienia tj., że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów

zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z wymogami Ustawy

o odpadach, tj. odbiór, utylizacja odpadów medycznych o kodach określonych w
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formularzu cenowym (w pełnym zakresie kodów), dokument potwierdzający dokonanie

wpisu do odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego (w zakresie transportu) -

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na

sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Dokument musi potwierdzać

spełnienie warunku dotyczącego zdolności finansowej, o którym mowa w punkcie 6.2.2.

specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wykaz 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, ssą 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. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności

technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie 6.2.3. tiret pierwszy specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, tj. musi wskazywać co najmniej jedną usługę opisaną

w ww. punkcie, z załączeniem dowodów, o których mowa powyżej. Wystarczające jest

ujęcie w wykazie wraz z załączeniem dowodów - tylko usług potwierdzających

spełnianie warunku. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - wykaz wyposażenia (środków

transportu) wykonawcy niezbędnych w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wykaz musi potwierdzać

spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa

w punkcie 6.2.3. tiret drugi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykaz należy

sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-28, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-02, godzina: 11:00,
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