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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
UL. HUBALCZYKÓW 1
SŁUPSK
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Rzeczkowski
Tel.: +48 598460620
E-mail: zp@szpital.slupsk.pl
Faks: +48 598460621
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.slupsk.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego i weterynaryjnego o
kodzie 18 - wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów - 108/PN/2018
Numer referencyjny: 108/PN/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90524000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu, i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
pochodzenia medycznego i weterynaryjnego o kodzie 18 – wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów w ilości
szacunkowej ok. 564 000 kg.
2. Szacunkowa ilość odpadów w okresie 24 m-cy w rozbiciu na poszczególne kody wynosi ok.:
18 01 03 – 546 300 kg;
18 01 02 – 7 600 kg;
18 01 06 – 2 100 kg;
18 01 08 – 8 000 kg.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych
90400000-1 – Usługi utylizacji nieczystości
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90512000-9 – Usługi transportu odpadów
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WSSSlupsk
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-185040
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 239-546037
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/12/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.
z2013 poz. 21.).
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- posiada pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21.)
- uzyskał wpis do odpowiedniego rejestru w zakresie transportu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21.)
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
... Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów
zgodniez ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21.).
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
zaświadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych
dowykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
opodstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 2 do IDW).
c) Uprawnienia ADR dotyczące drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych dla wskazanych osób....
Powinno być:
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... Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21.).
b) Dokument potwierdzający dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru i nadaniu numeru rejestrowego
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21.)
c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 2 do IDW).
d) Uprawnienia ADR dotyczące drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych dla wskazanych osób....
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 16/01/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/01/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

